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ĺ. ÚvoDNĺ sLovo
obecně prospěšná společnost ,,Beskydská oázď'předkládá
činnosti a hospodařęní zarok2014.

a zveřejňuje

výľočnízprávu o své

Dle zakládací listiny Beskydská oáza, o.p.s. zapsané u Kľajského soudu v ostľavě v ľejstříku
obecně prospěšných společnosti v oddílu 0, vloŽce č.286,pod IČ: 286 18 564
jsou poskýovány následující sluŽby:
1.

Hlavní činnosti společnosti:

o
o
.
.
o
o

Práce s dětmi amládeží
Yzdělźwánív duchu křesťanských hodnot

Celoživotnívzdělávĺĺnídospělých
Organizování ekumenických setkávání
Yzděltxání dobrovolníků pro práci v sociálních službách
Pľevence sociálně patologických jevů

2. Doplfüové činnosti společnosti:

.
.
o
o
o
o
o
o

ZabezPečení konání školícíchavzdělávacích akcí
organizace volnočasových aktivit dětí, dorostu, mládeže, ľodin a seniorů
Ub}'tovací a stľavovacísluŽby pľo kľátkodobé pobyty ľekľeačníhoa ozdravného
chaľakteru
SluŽby spojené s ľekľeačnímipobýy rodin v zaŕízęníchspolečnosti
Pľovozování sportovních zařízení uľčenýchk rekľeaci a volnočasovým aktivitám
Udržovacíprźrce na budovách a zaŤizeních příslušných nebo pronajatých obecně
prospěšnou společnosti
PropaBační činnosti spojené s poskytovanými službami společnosti

osvětově-kultuľníčinnosti.

Beskydská oéłzao'p.s. si klade za cíl poskytovat a dále rozvíjet svou činnost ve smyslu a
po

slání zak|ádaci listiny.
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2.

SPRÁVNĺ RADA

Správní ľada je statutáľním orgánem společnosti jmenovaným Cíľkevníľadou SCEAV a má
celkem 3 členy:
Ing. Adam Cieślar, nar.2l.9.|949, bytem Nýdek

50l,739 95 Bystřice

býem 735 43 Albrechtice, Třanovského 750

o

Ing. Libor Šikula, nar.24.3.l965,

a

Ing. Jaľoslav Szromek, naľ.16.5.1975, bytem 739 53 KomoľníLhotka373
(do 4.7.2014)
Jan Fojcik, naľ. 9.8.1978, bytem 739 8I Milíkov 94 (od 4.7.2014)

Funkčníobdobí členůspľávní ľady je tříleté. Na svém pľvnímzaseđánívylosovala spľávní
rada jednoho člena, jemuž skončífunkčníobdobí po jednom roce ode dne vzniku společnosti
a to Ing. Jaľoslava Szromka a jednoho člena, jemuž skončífunkčníobdobí po dvou letech ode
dne vzniku společnosti, jmenovitě Ing. Libora Šikulu. Cíľkevnírada SCEAV na svém
zasęđánidne 4.7.20l l schválila Ing. Jaľoslava Szľomka, na svém zaseđánídne 5.3.2012
schválila Ing. Libora Šikulu a na svém zasedźnídnę 4.2.2013 schválila Ing. Adama Cieślaľa
na dalšítříleté funkčníobdobí. Na další3-leté funkčníobdobí jmenovala dne3.3.2014
Cíľkevníľada SCEAV do správnirady Jana Fojcika namísto Ing. Jaľoslava Szľomka.
Na základě výběrového řizení správní rada jmenovala ředitelkou Beskydské oázy o'p.s. paní
Jolantu Janik s nástupem k 15.1I.2011. Vedením účetnictvíspľávní ľada pověřila paní Janu
Mľozkovou a vedením pokladny paní Věru LuŽovou.
Beskydská oázao.p.s. má účetu Komeľčníbanky
Těšíně, DIČ CZ286 1 8564.

a

je ohlášena na Finančnímúřadě v Čęském

Spľávní ľada rozhodovala o věcech svěřených jí do působnosti podle $ 13 odst. 1 písm. a-i)
zákona č.24811995 Sb. na sých kvartálních zasedáních, zejména dohlíželana plnění
a dodržování rozpočtu společnosti a kvality poskytovaných služeb.

3.

DozoRcí RADA

Dozorčí1ada je kontľolním oľgánem společnosti jmenovaným Církevníradou SCEAV a mźt
3 členy. Cleny dozorčírady jsou:

.
o
.
.

InB.Jiří Kaleta, nar.14.2.1965, byem 739 84 Písek 496
Jan Fojcik, nar. 9.8.1978, bytem 739 81Milíkov 94 (do 4.7.2014)
InB.Jaľoslav Szromek, naľ.16.5.1975, bytem 739 53 Komorní Lhotka373
@đa.7.201a)
Ing. JiřiZiętek,ĺar.13.4.I964,býem739

8l Milíkov 97.

Funkčníobdobí členůdozorčíľady je třílęté.Na svém prvním zasedáni vylosovala dozorčí
radajednoho člena,jemuž skončífunkčníobdobí pojednom ľoce ode dne vzniku společnosti
Ą

-'t

ato Jana Fojcika a jednoho člena, jemuž skončífunkčníobdobí po dvou letech ode dne
vzniku společnosti, jmenovitě Ing. Jiřího Kaletu. DozoľčíradazvoLila svého předsedu Ing.
Jiřího Ziętkana dobu tři let. Církevníľada SCEAV na svém zasedání dne 4.7 '2011 schválila
Jana Fojcikaana svém zasedání dne 7.5.2012 schválila Ing. Jiřího Kaletu a na svém zaseđáni
dne 4.2.2013 schválila Ing. Jiřího Ziętkana dalšítříleté funkčníobdobí. Na další3-leté
funkčníobdobí jmenovala dne 3.3.2014 Církevnírada SCEAV do dozorč,írađyIng. Jaľoslava
Szľomka namísto Jana Fojcika.

Dozorčíradazkontrolovala ľočníúčetnízźxěrku a výľočnízprávu společnosti zarok}}l4
a předloŽila správní rađězprźxu o ýsledcích své dozoľěíčinnosti. Po kontľole účetníchknih
a ostatních účetníchdokladů neshledala žádnénesľovnalosti v údajích v nich obsaŽených.

4. NAJEMNĺ VZTAHY A

ptJucxy

Nájemní smlouvou ze dne l.6.2010 uzavřenou se Slezskou cíľkvíevangelickou a.v. byly
kuživźlníspolečnosti pronajaty nemovitosti: budova č:.p.499 (srub), budova č:.p.l07 a
pozemkyparc.č. st.276,st.1034' l36lI6vPískunadobuurčitou do3I.12.2015zanájemné
5500,- Kč měsíčně.Na zfüladě nájemní smlouvy se Slezskou církvíevangelickou a.v. byla
ptonĄatá motorová sękačka zanź$emné 1000,- Kč měsíčně.
Slezská cíľkevevangelická a.v. usnesenimze dne2.l.2012 poskytla Beskydské oáze o.p.s.
půjčkuna dovybavęní střediska v Písku ve qfši 500 000 Kč s 3% úrokem a splatnosti 5 let
počínajeI.7.2012 a dalšípůjčkunazák|adě usnesení ze đne5.3.2012 ve výši 120 000 Kě na
dovybavení střediska nábytkem se splatnosti od 1 .l.20l3.

5.

VÝsLEDKY HosPoonŘeľí

V účetnímobdobí od

1. 1. 2014 do 3I. 12.2014 vykazala společnost následující výsledky

hospodaření:

Náklady za rok2014

(doplfüová)
Hlavní nezdaňovaná činnost
Náklady celkem:

654 163 Kč

Zdaňovanáčinnost

1

405 485

Kč

2 059 648 Kč

Výnosy za rok2014

(doplfüová)
Hlavní nezdaňovaná činnost
Výnosy celkem:
Ztráta-lzisk+

95I229Kč,

Zdaňovaná činnost

l

407 269 Kč,

2 358 498

Kč

298 850

Kč

Zisk bude pouŽit na pokľytízttźlty z minulých let (201 I -2012).
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6. PŘEHLED HLAVNĺcn cIľľĺosTIV

RocE 2014

Ve smyslu poslání zakládaci listiny byly ve středisku ,,Beskydská oázď' otganizovány v roce
2014 následující akce:
1) 18-20.01 .2014 školení pľo pracovníky CME Dziegielow PL
2) 2l-29.01.2014 vzdělávací pobý pro mládež ze sboru v Golasowicích PL
3) 0I-08.02.2014 evangelizaění pobyt pro děti zparaťle evangelické z Kľakowa PL
4) 09-15.02.2014 evangelizačníakce pľo rodiny zparaťle evangelické z Wloclawek PL
5) 16-19.02.2014 vzděIźxací pobyt pro mládeŽ ze sboru SCEAV v Karvině
6) 24.02 _01.03.20l4 vzdělávací pobyt pľo mládež zparaťĺe evangelické z Warszawy PL
7) 07-09.03.2014 evangelizačni víkend pro Ženy
8) l9-2L03.2014 školení pro pracovníky Slezské Diakonie
9) 29-30.03.2014 vzdělávací pobyt pro mládež ze sboru SCEAV v Bohumíně
10) 04-06.04.2014 pobyt účastníků
konference Křesťané za Katedrou
11) 11-13.04.2014 vzdělávací pobyt mláđežeze sboru v Třinci
12) 18-20.04.2014 Velikonočni evangelizace pľo ľodiny
13)26.04.2014 evangelizace pro ľodiny z Třince
14) 01-04.05.2014 evangelizace pro manŽelské páľy z PL
15)24.05.2014 evangelizacę pľo konf,rľmandy z Vendryně
16)25.05.2014 evangelizace pro konfirmandy z Bystřice
17)25-30.05.2014 evangelizace pľo manželsképáry z CZ
I8) 14.06.2014 vzdélavacípobyt pľo pěvecký sbor z Bladnice PL
19)15.05.2014 evangelizace pľo mladé manžele z Vendryně
20) I 8.06.20 1 4 evangelizace pľo ženy z paruťle evangelick é ze Zamarski PL
21) 19-26.07.2014 evangelizace pľo děti 6-10 let zparaťte evangelické z Bielsko-Biala PL
22) I8 -24.08.20 I 4 ev angelizace pro seniory
23)25-29.08.2014 evangelizace pľo praľodičes vnuky
24)l2-I4.09.20l4 evangelizace pro ľodiny s dětmi
25)26-27.09.2014 evange|izační akce pľo rodiny ze sboru SCEAV z KomoľníLhotky
26) 03-05.09.2014 evaĺgelizace pro mládež ze sboru SCEAVz Bohumína
27)I0-l2.09.20I4 evangelizační pobyt pro pastory v důchodě
2s)26-28.O9.20I4 evangelizace ze sboru SCEAV v ČeskémTěšíně
29) 07 -08.1 l .20l 4 vzděltp ací pobyt sdružení Iniciativa Dokořán Karviná
30) 08-1I.ll.2014 evangelizace pľo mládež zparaťle evangelické z Pľuchna PL
3l) 17 .IL20I4 evangelizace pro rodiny zTÍincę
32)24-27.12.2014 vánoční evangelizačníakce pro všechny
33) 29 .12.2014 -01 .01 .20l 5 novoľočníevangelizační pobyt pľo rodiny.
Výročnízprávu společnosti Beskydská oĺŁa, o.p.s. zpracova|

a předkládá ke

schválení správní

ľadě a dozoľčíradě společnosti: Ing. Adam Cieślar,předseda spľávní ľady o.p.s.

Schváleno na společnéschůzi spľávní rađya dozorčíľady Beskydská oáza o.p.s.
v Písku u Jablunkova, dne 26.3.2015

Podpis zodpověđnéosoby:

Ing. Adam Cieślaľ

Předseda správní ľady

Beskydská oźna, o.p.s.
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