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Výroční zpráva  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 
2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 
108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí.  

 

                                                       V Bruntále  2015 
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Obecně prospěšná společnost Bruntálská dílna Polárka o.p.s. zapsaná v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem v Ostravě v oddíle O, 
vložka 317 a registrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako 
poskytovatel služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny identifikátor 
3032399. 
Předkládá v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., ve smyslu zásad zákona číslo 
108/2006 Sb. a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí: 
 

Výroční zprávu za rok 2015 

Obsah 

¬ Usnesení správní rady a dozorčí rady 

¬ Zpráva o hospodaření 2015 

¬ Základní informace o Sociálně terapeutické dílně Polárka 

¬ Listina dárců a sponzorů 

 

Výroční zpráva předložena ředitelkou společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. paní 
Ing. Marcelou Kovářovou. 

Výroční zpráva schválena správní radou  Bruntálské dílny  Polárka o.p.s. ve složení : 

Jaroslava Hüblová , předsedkyně správní rady, 

Martina Hromadová, členka správní rady 

Zdeňka Hynková, členka správní rady 

 

Kontakty Bruntálská dílna Polárka o.p.s.  

telefon 554725255, www spmpbruntal.cz, Bankovní spojení 249109781/0300 
 
Ing. Marcela Kovářová  
mobil 721780099, polarka@spmpbruntal.cz, spmpbruntal@iol.cz 
 
Jaroslava Hüblová,  
mobil 777341079, jarhu@seznam.cz 
 
Výroční zpráva bude uložena ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě 
v oddíle O vložce 317 
 
 



Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2 

3/7 

 

Zápis ze šestého zasedání správní rady  společnosti  Bruntálská dílna 

Polárka  o.p.s. dne 11.3.2016 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Správní rada jmenovaná zakladateli  Bruntálské dílny Polárka Bruntál o.p.s. 
v zakládací smlouvě  ze dne 3.10.2011  se sešla v souladu se zákonem 248/1995 Sb. na 
svém šestém zasedání, aby projednala a schválila výroční zprávu společnosti za rok 
2015, předloženou ředitelkou společnosti Ing. Marcelou Kovářovou. Správní rada se 
seznámila s činností a hospodařením společnosti. 

Správní rada přijala následující usnesení: 

1. Správní rada schválila bez výhrad výroční zprávu za rok 2015. 

     V Bruntále, dne 11. 3. 2016 

                                                                                                                           

 

Jaroslava Hüblová, předsedkyně správní rady 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s.       

 

Na vědomí: Ing. Marcela Kovářová, ředitelka o.p.s. 
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 Zápis z pátého  zasedání dozorčí rady společnosti Bruntálská dílna 

Polárka o.p.s. dne 11.3.2016 

Přítomní : dle prezenční listiny 

Dozorčí rada jmenovaná zakladateli  Bruntálské dílny Polárka o.p.s.  zakladatelské 
listině  ze dne 3. 10. 2011, se sešla v souladu se zákonem č.248/1995 Sb. na svém 
pátém zasedání , aby přezkoumala a schválila Výroční zprávu za rok 2015 
předloženou ředitelkou společnosti Ing. Marcelou Kovářovou.  

Dozorčí rada přijala následující usnesení. 

1.Dozorčí rada ve složení  

Zdeňka Daníšková, předsedkyně 

Mgr. Jana Kaufová, členka 

Jaroslav Janoušek, člen 

Přezkoumala a schválila bez výhrad Výroční zprávu společnosti 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 a doporučila správní radě její 

schválení. 

 

V Bruntále ,11.3.2016   

 

Zdeňka Daníšková, předsedkyně dozorčí rady  

Mgr. Jana Kaufová, členka dozorčí rady 

Jaroslav Janoušek, člen dozorčí rady 
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Zpráva o hospodaření za rok 2015 

Příjmy za rok 2015 činily   2 333 990,60 Kč 

Výdaje za rok 2015 činily celkem 1 939 169,18 Kč 

Výsledek hospodaření za rok celkem   394 821,42 Kč 

 

Příjmy organizace celkem za 2015 2 333 990,60 Kč 

Tržby za vlastní výrobky     66 255,00 Kč 

Tržby za reklamu 75 000,00 Kč 

Úroky banka 948,60 Kč 

Příspěvek na terapie od uživatelů                   29 590,00 Kč 

Tržby za služby STD a vstupné                   12 985,00 Kč 

Dary věcné 23 912,00 Kč 

Sponzorské příspěvky 826 300,00 Kč 

Finanční příspěvky Město Bruntál 173 000,00 Kč 

Dotace MPSV prostřednictvím MSK 1 126 000,00   Kč 

   

   

 

Výdaje organizace celkem        

                  
1 939 169,18         

 

Kč 

Spotřebované nákupy     295 077,81 Kč 

Služby 253 942,18 Kč 

Osobní náklady 1 390 149,00 Kč 

Ostatní náklady                                                   0,19 Kč 

K 31. 12. 2015 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního majetku 
společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu. 

 

Sestavila k 31. 12. 2015 Ing. Marcela Kovářová                     
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Jedenáctý pracovní rok v sociálně terapeutické dílně Polárka 

V Polárce uplynul jedenáctý rok bohaté a kvalitní práce. Práce probíhaly v jednotlivých 
dílnách, dílně stolařské, výtvarné, keramické a tkalcovské. Záběr je velmi široký. Je to proto, 
že naši uživatelé, kterých je v dílnách denně až 27, jsou již nároční a náš pracovní tým se snaží 
plnit jejich přání. Dva naši uživatelé odešli do chráněného bydlení a do školy. V dílnách jsme 
letos vyrobili mnoho pěkných výrobků, na kterých si naši uživatelé natrénovali pracovní 
dovednosti, osvojili si některé prvky sebeobsluhy, hygieny a úklidu pracoviště.  V Triviu si 
procvičili psaní, čtení a počítání. V terapiích, kterými jsou muzikoterapie, dramaterapie, 
taneční terapie, hra na africké bubny djembe, jóga, TAI CCHI, plavání, relaxační techniky a 
canisterapie se pobavili a nacvičili mnoho pěkných vystoupení, kterých bylo v tomto roce opět 
celá řada. Uživatelé vystoupili na  Dnech Města Bruntálu, Dnech pohody, Veletrhu zdraví, 
Koncertě v Buřince, Akademii, Festivalu Kytka, Mikuláši v SPMP, velikonočním a vánočním 
jarmarku v Bruntále, v kostele u jesliček. Uživatelé také vystoupili v Labyrintu Ostrava, 
v Hrabyni na koncertě Lidi pro lidi . 

 

Výrobky z dílen jsme prodávali na velikonočních a vánočních trzích v Bruntále, Mezině, 
Rázové, Břidličné, Osramu Bruntál, O2 v Ostravě, na Dnech pohody v Bruntále, na Dnech 
Města Bruntálu a obcí. 

Uživatelé Polárky se rovněž zúčastnili soutěže dovedností Šikovné ruce, kde se soutěžilo ve  
třech disciplínách a naši uživatelé obsadili  první a třetí místo.  Uživatelé Polárky se zúčastnili 
různých sportovních závodů v rámci zařízení SPMP Moravskoslezského kraje a to Plaveckých 
závodů v Ostravě, kuželky v Ostravě, Krajské závody v Bruntále, Plavecké závody v Bruntále 
Lehkoatletické závody v Bruntále, Petángue v Rýmařově, Bowlingu v Bruntále, minifotbálku 
v Rýmařově. Uživatelé se  zúčastnili  výletu do ZOO Ostrava. 

Toto vše by, ale, nebylo možné bez denního usilovného hledání finančních prostředků u 
sponzorů, partnerů, nadací, města, kraje, ministerstva. 

Moravskoslezský kraj je poskytovatelem finanční dotace 1 126 000 Kč na sociální službu 
sociálně terapeutická dílna Polárka. Město Bruntál 173 000 Kč.  826 300 Kč nám darovali 
sponzoři.  V roce 2016 jsme zařazení do Krajské sítě sociálních služeb. Financování bude 
formou vyrovnávací platby. Metodika zatím není přesně známa. Takže nás budou zase nad 
vodou držet sponzoři jako každý rok. 

Proto si velice vážíme našich sponzorů, kteří nás letos sponzorovali. Přežili jsme další rok jen 
díky sponzorům. 

Dále rovněž děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám stále pomáhají. 
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Listina dárců, partnerů a sponzorů 2015 

Děkujeme sponzorům a partnerům: 

Trade Expol s.r.o. Bednář Ostrava s.r.o. 
VaK Bruntál a.s.  
Nadace ČEZ Město Bruntál 
Ing.Zlámal Jiří Obec Zátor 
Zaměstnanci OSRAMU Bruntál Město Horní Benešov 
Město Břidličná Paní Ing. Zlámalová Zdeňka 
Obec Rázová Paní Valíčková Magda 
Moravskoslezský kraj A dalším 

 
 

  
  
Všem patří obrovský dík!  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada společnosti 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 

 

 


