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1. ÚVOD
Obecně prospěšná společnost „Beskydská oáza“ předkládá a zveřejňuje výroční zprávu o své
činnosti a hospodaření za rok 2018.
Dle zakládací listiny Beskydská oáza, o.p.s. zapsané u Krajského soudu v Ostravě v rejstříku
obecně prospěšných společnosti v oddílu 0, vložce č. 286, pod IČ: 286 18 564
jsou poskytovány následující služby:
1. Hlavní činnosti společnosti:







Práce s dětmi a mládeží
Vzdělávání v duchu křesťanských hodnot
Celoživotní vzdělávání dospělých
Organizování ekumenických setkávání
Vzdělávání dobrovolníků pro práci v sociálních službách
Prevence sociálně patologických jevů

2. Doplňkové činnosti společnosti:









Zabezpečení konání školících a vzdělávacích akcí
Organizace volnočasových aktivit dětí, dorostu, mládeže, rodin a seniorů
Ubytovací a stravovací služby pro krátkodobé pobyty rekreačního a ozdravného
charakteru
Služby spojené s rekreačními pobyty rodin v zařízeních společnosti
Provozování sportovních zařízení určených k rekreaci a volnočasovým aktivitám
Udržovací práce na budovách a zařízeních příslušných nebo pronajatých obecně
prospěšnou společnosti
Propagační činnosti spojené s poskytovanými službami společnosti
Osvětově-kulturní činnosti.
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Beskydská oáza o.p.s. si klade za cíl poskytovat a dále rozvíjet svou činnost ve smyslu a
poslání zakládací listiny.

2. ŘEDITEL
Na základě výběrového řízení správní rada jmenovala ředitelkou Beskydské oázy o.p.s. paní
Jolantu Janik, nar. 10.5.1972, bytem ul. Frysztacka 161/209, 43-400 Cieszyn, Polská
republika, s nástupem k 15.11.2011.
Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím
jménem.

3. SPRÁVNÍ RADA
Správní rada je statutárním orgánem společnosti jmenovaným Církevní radou SCEAV a má
celkem 3 členy:




Ing. Adam Cieślar, nar. 21.9.1949, bytem Nýdek 501, 739 95 Bystřice –
předseda správní rady, den vzniku funkce 3.3.2015, den vzniku členství
2.3.2015
Mgr. Jan Fojcik, nar. 9.8.1978, bytem 739 92 Návsí 48, den vzniku členství
2.3.2015
Mgr. Ing. Jiří Kaleta, nar. 14.2.1965, bytem 739 84 Písek 496, den vzniku
členství 2.3.2015.

Funkční období členů správní rady je pětileté.
Správní rada rozhodovala o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i)
zákona č. 248/1995 Sb. na svých kvartálních zasedáních, zejména dohlížela na plnění
a dodržování rozpočtu společnosti a kvality poskytovaných služeb.

3. DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti jmenovaným Církevní radou SCEAV a má
3 členy. Členy dozorčí rady jsou:




Ing. Jiří Ziętek, nar. 13.4.1964, bytem 739 81 Milíkov 97, předseda dozorčí
rady, den vzniku funkce 3.3.2015, den vzniku členství 3.3.2015
Mgr. Roman Raszka, nar. 30.1.1973, bytem 739 95 Bystřice 107, den vzniku
členství 2.3.2015
Ing. Jaroslav Szromek, nar.16.5.1975, bytem 739 53 Komorní Lhotka 373, den
vzniku členství 2.3.2015

Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.
Dozorčí rada zkontrolovala roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok 2018
a předložila správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti. Po kontrole účetních knih
a ostatních účetních dokladů neshledala žádné nesrovnalosti v údajích v nich obsažených.
Vedením účetnictví správní rada pověřila paní Beátu Jaraczovou a od 1.10.2018 extérní účetní
z Účetnictví Jablunkov s.r.o..
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Beskydská oáza o.p.s. má peněžní účty u Komerční banky a.s a ING Bank Śląski (PL) a je
přihlášena na Finančním úřadě v Českém Těšíně, DIČ: CZ28618564.

4. NÁJEMNÍ VZTAHY A DOTACE
Nájemní smlouvou ze dne 1.6.2010 uzavřenou se Slezskou církví evangelickou a.v. a
dodatkem č.5 ze dne 31.12.2015, byly k užívání společnosti pronajaty nemovitosti: budova
č.p. 499 (srub), budova č.p. 107 a pozemky parc.č. st.276, st.1034, 136/16 v Písku na dobu
určitou do 31.12.2020 za nájemné 5500,- Kč měsíčně.
Dodatkem č.6 ze dne 18.9.2020 bylo nájemné navýšeno na 9890,- Kč měsíčně na dobu
určitou do 30.9.2020.
Synodem Slezské církve evangelické a.v. byla schválená dotace pro rok 2018 ve výši 400 000
Kč, která byla použitá na pokrytí části nákladů hlavní nezdaňované činnosti.

5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
V účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vykázala společnost následující výsledky
hospodaření:
Náklady za rok 2018
Zdaňovaná činnost (doplňková)

860 382 Kč

Hlavní nezdaňovaná činnost

1 233 541 Kč

Náklady celkem:

2 093 923 Kč

Výnosy za rok 2018
Zdaňovaná činnost (doplňková)

818 057 Kč

Hlavní nezdaňovaná činnost

1 227 875 Kč

Výnosy celkem:

2 045 932 Kč

Ztráta-/zisk+ ze zdaňované činnosti

- 42 325 Kč

Ztráta-/zisk+ z hlavní nezdaňované činnosti

- 5 667 Kč

Ztráta-/zisk+ celkem:

-47 992 Kč

K pokrytí ztráty byl použit zisk z minulých období.
Z výsledků hospodaření lze odvodit, že při snížení dotace SCEAV pod úroveň 300 000 Kč,
nebude možno ve stávajícím rozsahu činnosti Beskydské oázy o.p.s. pokračovat.

6. PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTI V ROCE 2018
Ve smyslu poslání zakládací listiny byly ve středisku „Beskydská oáza“ organizovány v roce
2018 následující akce:
1.) 18.1.-20.1.2018 evangelizační pobyt pro rodiny s dětmi FS Karviná
2.) 28.1.-04.2.2018 evangelizační pobyt pro děti CME Dzięgielów (PL)
3.) 05.2.-09.2.2018 evangelizační pobyt pro rodiny s dětmi EP Pszczyna (PL)
4.) 12.2.-17.2.2018 evangelizační pobyt pro rodiny s dětmi EP Poznań (PL)
5.) 09.3.-11.3.2018 V. evangelizační víkend pro ženy
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6.) 16.3.-18.3.2018 evangelizační víkend pro muže CB Český Těšín
7.) 14.4.-15.4.2018 evangelizační pobyt pro konfirmandy EP Krakow (PL)
8.) 13.4.2018
ekumenický pobyt účastníků konference „Křesťan za katedrou”
9.) 06.5.-08.5.2018 evangelizační akce pro rodiny FS Liptovský Mikuláš (SK)
10.) 07.6.-15.6.2018 evangelizační pobyt pro mládež a konfirmanty z Lahti (Finsko)
11.) 15.6.-17.6.2018 workshop mládeže pěveckého sboru EP Bladnice (PL)
12.) 09.7.-14.7.2018 evangelizační english camp EC M.I.S.E. SCEAV
13.) 25.7.-29.7.2018 evangelizační akce pro rodiny FS Žilina (SK)
14.) 08.8,-12.8.2018 evangelizační akce pro rodiny s dětmi FS Bystřice
15.) 15.8.-19.8.2018 workshop pěveckého sboru ŘK farnosti z Bohumína
16.) 21.8.-23.8.2018 prevenční pobyt pro klienty střediska SD ARKA
17.) 20.8.-26.8.2018 evangelizační pobyt pro seniory
18.) 27.8.-31.8.2018 evangelizační pobyt pro rodiny CB Třinec Lyžbice
19.) 21.9.-23.9.2018 evangelizační pobyt pro konfirmandy FS Stonava
20.) 13.-15.11.2018 konference pro pastory dieceze Katowice (PL)
21.) 14.-16.12.2018 workshop mládeže pěveckého sboru EP Drogomyśl (PL)
22.) 29.12.2018-1.1.2019 evangelizační akce pro rodiny FS Karviná
V rámci doplňkové činnosti společnosti bylo středisko Beskydská oáza v Písku poskytováno
ke krátkodobým rekreačním pobytům a společenským akcím soukromých osob a rodin.
Výroční zprávu společnosti Beskydská oáza, o.p.s. zpracoval a předkládá ke schválení správní
radě a dozorčí radě společnosti: Ing. Adam Cieślar, předseda správní rady o.p.s.
Schváleno na společné schůzi správní rady a dozorčí rady Beskydská oáza o.p.s.,
dne 28.3.2019
Podpis zodpovědné osoby:

Ing. Adam Cieślar
Předseda správní rady
Beskydská oáza, o.p.s.
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