VÝRO NÍ ZPRÁVA
spole nosti

za hodnocené období roku

1998

RMK, o.p.s.
Výro ní Zpráva

A) P ehled inností
A.1. Založení spole nosti
O.p.s. Regionální muzeum v Kop ivnici byla založena spole ným rozhodnutím
a.s. Tatra Kop ivnice a M sta Kop ivnice dnem 22. 12. 1997 podpisem Zakládací
smlouvy podle a ve smyslu Zákona . 248/95 Sb. o obecn prosp šných
spole nostech. Zakládací smlouvou m.j. byly dány následující závazné skute nosti:
- název spole nosti:

Regionální Muzeum v Kop ivnici, o.p.s.

- sídlo spole nosti:

Kop ivnice
ul. Záhumenní 369
742 21
- druh poskytovaných obecn prosp šných služeb: zajiš ování provozu muzeí a
jejich zp ístupnitelnosti všem zájemc m
- stanovení rozsahu dalších dopl kových inností
- druh a výše majetkových vklad
splacení

zakladatel

a termíny a zp sob jejich

- orgány spole nosti

- správní rada
- dozor í rada
- editel
a zp sob a podmínky jejich funkce, práv a povinností

- zp sob a základní zásady hospoda ení spole nosti
- zp sob a princip ešení situace p i zrušení, likvidaci a zániku spole nosti

A.2. Správní a administrativní úkony spole nosti
do dne vzniku o.p.s. Zápisem do rejst íku o.p.s., tj. k 31.3.1998, byly zakladateli a
Správní radou o.p.s. realizovány tyto nezbytné úkony:
A.2.1. zakladateli byla v Zakládací smlouv jmenována Správní rada ve složení:
- ing. Vladislav Bohá
- ing. Petr Pustka
- ing. Václav Petráš
- ing Josef Jal vka
- PhDr. Milada Podolská
- ing. Petr Czekaj.
A.2.2. Správní rada spole nosti vydává s platností ode dne 1. 4. 1998 Statut o.p.s.,
který dop es uje Zakládací smlouvu spole nosti,
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A.2.3. zakladateli byla jmenována v Zakládací smlouv Dozor í rada ve složení:
- Ivo elechovský
- ing. Radim Volný
- ing. Miroslav Kope ný
- mgr. Irena Hanáková
- Jana Zímová.
A.2.4. Správní radou byl 19.1.1998 do funkce editele spole nosti s ú inností ode
dne vzniku spole nosti jmenován ing. Lumír Kaválek.
A.2.5. Na Obecním živnostenském ú ad
ohlášeny živnosti:

M stského ú adu v Kop ivnici byly

- zprost edkování obchodu a služeb
- koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje
- po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí
- reklamní a propaga ní innost
- konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie
- muzejní a muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek
s provozovnami na :
- ul. Záhumenní 369, Kop ivnice
- ul. Janá kova 226/8, Kop ivnice
- ul. Záhumenní 1, Kop ivnice,
a na všechny tyto ohlášené živnosti byly vystaveny Živnostenské listy a na
Finan ním ú ad v Kop ivnici byla spole nost registrována jako plátce dan .
A.2.6. Dne 13.2.1998 byl podán návrh na zápis do rejst íku obecn
spole ností, vedený u Obchodního soudu v Ostrav .
Dne 31.3.1998 byl zápis o vzniku o.p.s. R.M.K. proveden.

prosp šných

B) Správní a administrativní innosti o.p.s. ode dne vzniku do
31.12.1998
B.1. Dnem 1.4.1998 byl Správní radou vydán jmenovací dekret editeli spole nosti
B.2. Dnem 1.4.1998 byli p evedeni pracovníci a.s. Tatra, zam stnaní v HS 2203 –
Technické muzeum, do vzniklé spole nosti ukon ením pracovního pom ru
s a.s. Tatra a založením pracovního pom ru s o.p.s. RMK.
B.3. Ke dni 1.4.1998 byly uzav eny všechny nutné a pot ebné hospodá ské, nájemní
a podnájemní smlouvy, umož ující o.p.s. provozovat svou innost v objektu nové
ásti kulturního domu.
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B.4. Ke dni 17.6.1998 rozší ena innost o.p.s. o provoz Expozice Emila a Dany
Zátopkových, jako první etapa realizace projektu Muzeum Rodák . O.p.s. byla
zpracovatelem návrhu expozice i realizátorem akce. Expozice je o.p.s.
provozována na základ smlouvy s M stem Kop ivnice.
B.5. Ke dni 1.7.1998 byla na o.p.s. z a.s. Tatra p evedena veškerá innost, spojená
s provozem tzv. Muzea Fojtství v Kop ivnici. P evod byl realizován v .
obchodních a personálních zm n, nutných k zajišt ní provozu muzea.
B.6. Ve výb rovém ízení dle Zákona . 199/94 Sb.., § 49 ve zn ní pozd jších
edpis , na provozovatele Regionálního informa ního centra, vyhlášeného
stem Kop ivnice, byla RMK, o.p.s. vybrána jako vít zný ú astník sout že
k realizaci svého projektu. Dochází k dohod s ARR Ostrava o poskytnutí
dotace z prost edk PHARE.

C) Jednání Správní a Dozor í rady
C.1. Správní rada
Od založení o.p.s. do 31.12.1998 se uskute nilo šest jednání SR.
Na základ zn ní Zakládací smlouvy a dle rozhodnutí zakladatel
jednání:

prob hla tato

19.1.1998
- volba p edsedy SR a ur ení délky funk ního období len :
edsedou SR zvolen:
délky funk ního období:

-

ing. Bohá
ing. Bohá
PhDr. Podolská
ing. Jal vka
ing. Petráš
ing. Czekaj
ing. Pustka

- 1 rok
- 1 rok
- 2 roky
- 2 roky
- 3 roky
- 3 roky

projednány primární cíle innosti o.p.s.
projednány stavy p ípravy smluv, administrativních úkon a inností nutných pro
vznik o.p.s.

30.3.1998
- projednán a schválen:
- Statut o.p.s.
- Pracovní ád o.p.s.
- Organiza ní ád o.p.s.,
-

projednány obsahy návrh nájemních, podnájemních a mandátních smluv,
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21.9.1998
lenství ve SR na základ rozhodnutí zakladatele ukon il ing. Bohá a ing. Petráš
a byli kooptováni ing. Jakub Debef (za ing. Bohá e) a ing. Libor Friedel (za ing.
Petráše),
- p edsedou SR schválen ing. Jal vka,
2.11.1998
- projednala zprávu editele o innosti o.p.s.,
- ustavena pracovní komise ve složení – PhDr. Podolská, ing. Kope ný, ing. Volný,
ing. Kaválek k vypracování návrhu ešení majetko-právních vztah o.p.s. a M sta
Kop ivnice,
- schválila možnost rozší ení
innosti o.p.s. o innost „Opravy motorových
historických vozidel“ ve smyslu Zakládací smlouvy,
14.12.1998
- projednána zpráva editele o.p.s. o innosti a ekonomických podmínkách o.p.s.
- stanoven další postup ešení finan ního stavu o.p.s.,
21.12.1998
- rozhodla o nutnosti uskute nit v nejbližším možném termínu jednání s a.s. Tatra,
které by do ešilo narovnání finan ních vztah s o.p.s.,
- schválila pov ení ing. Jal vky a ing. Debefa k podpisu manažerské smlouvy
editele na rok 1999.

Stav obsazení Správní rady k 31.12.1998 :
len

délka

ukon ení

k 1. 4. 98
ing. Bohá

mandátu
1. rok

lenství

ing. Petráš

2. roky

k 1. 4. 1999
k 1. 4. 2000
ing. Pustka

1. kooptace
ke dni
ing. Debef
21.9.1998
ing. Friedel
21.9.1998

3. roky
k 1. 4. 2001

ing. Czekaj

3. roky

PhDr. Podolská

1. rok

ing. Jal vka

2. roky

k 1. 4. 2001
k 1. 4. 1999
k 1. 4. 2000
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C.2. Dozor í rada
21.9.1998
- na základ rozhodnutí zakladatele se vzdává lenství Ivo elechovský a je za n j
kooptována mgr. Eva Kijonková,
- losováním stanoveny délky funk ního období takto:
ing. Radim Volný
- 1 rok
mgr. Irena Hanáková
- 1 rok
mgr. Eva Kijonková
- 2 roky
ing. Miroslav Kope ný
- 2 roky
Jana Zímová
- 3 roky,
- volbou stanoven p edseda DR – ing. Miroslav Kope ný,
- DR se seznámila se zprávou o innosti o.p.s. (spolu se SR).
23.11.1998
- DR projednala situaci o.p.s. v oblasti financování, hospoda ení a innosti o.p.s. ve
vztahu k tíživé situaci a.s. Tatra,
- rozhodla o realizaci odborného posouzení ú etního stavu o.p.s. nezávislými
da ovými poradci,
- doporu ila SR zahájit interven ní jednání s vedením a.s. Tatra s cílem
urychleného do ešení veškerých smluvních vztah s a.s. Tatra.

Stav obsazení Dozor í rady k 31.12.1998 :
len

délka

ukon ení

k 1. 4. 98
elechovský

mandátu
2. roky

lenství
k 1. 4. 2000

ing. Volný

1. rok

ing. Kope ný

2. roky

1. kooptace
ke dni
Mgr. Kijonková
21.9.1998

Zm ny v
lenství
2. kooptace
ke dni

3. kooptace
ke dni

k 1. 4. 1999
k 1. 4. 2000
mgr. Hanáková

1. rok
k 1. 4. 1999

J. Zímová

3. roky
k 1. 4. 2001

D) Personální a provozn – technické innosti
D.1. Personální stav spole nosti k datu vzniku
K 1.4.1998 (vznik spole nosti):
po et zam stnanc :
17
z toho p evedených z a.s. Tatra: 16
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(v etn tzv. Dohod o pracovní innosti).
K 1.7.1998 (p evzetí provozu Muzea Fojtství):
po et zam stnanc :
24
z toho p evedených z a.s. Tatra: 21
K 31.12.1998:
po et zam stnanc : 26
(údaje jsou v tzv. p epo teném stavu na plné úvazky)
Pro nadále trvající negativní situaci ve mzdové oblasti financování nelze
prozatím uvažovat o nanejvýš pot ebném navýšení personálního stavu o nutné
profese (dozor v expozicích, stavební (investi ní) technik).

D.2. Provozn – technické innosti
D.2.1.užívání stavebních objekt a jejich provozn – technického vybavení
je pln v souladu s právy a povinnostmi danými nájemními a podnájemními
smlouvami. V pr
hu období roku se negativn projevily d sledky nevyzrálé stavby
nového Technického muzea. Vady a nedod lky byly pr
žn
ešeny
s dodavatelskými firmami.
D.2.2. P ehled základních smluv uzav ených RMK, o.p.s.,
s t etími subjekty:
Tatra, a.s. – M sto Kop ivnice
Dodatek . 3 ke Smlouv o nájmu nebytových prostor

1. 9. 1998

Tatra, a.s. – RMK, o.p.s. se souhlasem M sta Kop ivnice
Smlouva o podnájmu nebytových prostor (Car Show Room)
Smlouva o podnájmu nebytových prostor

1. 1. 1999
1. 4. 1998

RMK, o.p.s. – M sto Kop ivnice
Mandátní smlouva (provozování expozice E. a D. Zátopkových)
+ dodatek k této smlouv

26.8.1998

RMK, o.p.s. – Tatra, a.s.
Nájemní smlouva (DHIM, HIM)
Nájemní smlouva (ná adí)
Nájemní smlouva (exponáty)
Smlouva o nájmu nebytových prostor (obj. . 107 a 109)
Smlouva o depozitu archiválií
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Mandátní smlouva (správa sbírek)
Mandátní smlouva (prezentace)

1. 4. 1998
1. 4. 1998

D.2.3. Provozní vybavení
bylo a je v rámci nezbytných pot eb a okamžité finan ní situace o.p.s.
pr
žn
dopl ováno. Kritická je však zejména situace s kancelá ským a
nábytkovým vybavením odborných pracovník o.p.s.

E) Provoz muzeí
E.1. Stru ný p ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace
26. 1. 1998
únor 1998

Rotary klub – prohlídka TM.
fotografování automobil pro kalendá ke 100. výro í nákladního
automobilu.
17. 2. 1998 Dr. Roudný + ing. M. Kraus (parlament) – montáž, prohlídka TM.
ezen 1998 p ipraven a zap en model T 815 8x8 pro Austrálii.
ezen 1998 zpracována technická data pro vydání knihy (publikace) k 1.
nákladnímu automobilu.
2. 3. 1998 VW (Brazílie) + G Tatra, a.s. – prohlídka TM.
16. 3. 1998 p. Tyc (parlament) – prohlídka TM.
27.3. – 29. 3. 1998 Club der Tatra Freunde (K. Prochazka) – polygon,
montáž, prohlídka TM.
31. 3. 1998 natá ení po adu pro celostátní vysílání T o Hansi Ledwinkovi
(K. Rosenkranz a J. Tichánek).
30. 4 – 3. 5. 1998
jízdy p i filmování seriálu o nákl. automobilech – BANAMI.
1. 4. 1998 2 noviná i „Doprava a silnice“ – prohlídka TM
zam stnanci p ístavu Hamburg (SRN) – prohlídka TM.
2. 4. 1998 noviná i Robinson, Hall, Wren (USA, GB, Austrálie) – montáž,
polygon, prohlídka TM.
6. 4. 1998 2 noviná i Mladý Sv t – prohlídka TM,
14. 4. 1998 belgický noviná – prohlídka TM,
asopis ANTIQUE – p. erník, lánek o RMK
28. 4. 1998 8 Rakousko – prohlídka TM,
29. 4. 1998 Praha, Starom stské nám. – propaga ní akce TATRA, ú ast
30. 4. – 2. 5. 1998 Tatra Register Deutschland (K. Buschbaum) – prohlídka
TM,
1. 5. 1998 40 osob (orchestr SRN) prohlídka TM,
2. 5. 1998 20 osob (Víde ) – prohlídka TM,
4. 5. – 5. 5. 1998 Filmová televize VOX (SRN) – T603 (Hajdušek)
8. 5. – 9. 5. 1998 Spolupo adatel akce KitShow 98 Kop ivnice
11. 5. 1998 SRN – 10 osob (M sto Kop ivnice) – prohlídka TM,
13. 5. 1998 45 osob Rakousko – prohlídka TM,
21. 5. 1998 PLR – Visla, mezinárodní akce m sta Kop ivnice
26. 5. 1998 gen. Voznica + 2 (M sto Kop ivnice) – prohlídka TM,
27. 5. 1998 TÜV Westfalen (8 osob SRN) – prohlídka TM,
27. 5. 1998 Ú ast na celostátním muzejním veletrhu 98 T ebí
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28. 5. 1998
erven 1998
1. 6. 1998
2. 6. 1998
3. 6. 1998
4. 6. 1998
7. 6. 1998
9. 6. 1998

p. Lerat a p. Vaucher (Tatra – klub Francie) – prohlídka TM,
jízda s T 11 p i ukon ení školního roku – M sto Kop ivnice,
Fy Fuji (4 osoby Japonsko) – prohlídka TM,
20 osob SRN – prohlídka TM,
zájezd SRN – prohlídka TM,
vysílání s. rozhlasu Ostrava o TM (10.00 – 11.00) – p. Marek, p.
Monsport,
1 USA. ing. Petr Czekaj, starosta ing. Jal vka – prohlídka TM,
2 SRN – prohlídka TM,

17. 6. 1998 6 SAE – prohlídka TM,
20. 6. 1998 zájezd SRN – prohlídka TM,
26. 6. 1998 SDC International + G Tatra, a.s. – prohlídka TM,
1. 7. – 2. 7. 1998 instalace a vernisáž výstavy „Tatrovácké reminiscence“,
8. 7. 1998 3 Škoda Plze (p. Samec) – prohlídka TM,
10. 7. 1998 RMK+ MO R + CCR, akce zahrani ní noviná i v Beskydech
15. 7. 1998 akce „projekt MATRA“ – MK R a MK Holandska –
reprezentativní ukázka moderního muzejnictví
23. 7. 1998 ing. arch. Zajíc + 2 Praha – prohlídka TM,
30. 7. 1998 Invest. spol. Grado (3 + 1 a.s. Tatra) – prohlídka TM,
za átek 7/98 natá ení tel. ARD (SRN) v TM,
7. 8. 1998 návšt va ministra Grégra – prohlídka TM,
9. 8. 1998 Barum Rallye – propaga ní jízda vozem T 11 a prodejní stánek,
12. 8. 1998 celostátní vysílání s. rozhlasu Ostrava o TM a Kop ivnici,
4. 9. 1998
ú ast vozidla T 72 (L. Mí ek) na Beskydské Rallye s prodejním
stánkem p i pr jezdu Kop ivnicí,
9. 9. – 12. 9. 1998 návšt va muzea VW ve Wolfsburgu (osobní pozvání
editele),
21. 9. 1998 pí. Bortlí ková (Právo) – prohlídka TM pro lánek,
1. 10. 1998 2 Japonsko + ing. Friedel (a.s.Tatra) – prohlídka TM,
7. 10. 1998 3 JAR + Škoda – Tatra, s.r.o. – prohlídka TM,
26. 10. 1998 25 osob (slévárna Tatra, s.r.o.) – prohlídka TM,
29. 10. 1998 vysílání s. rozhlasu Praha o TM – prohlídka TM pro vysílání,
25. 11. 1998 8 osob Dánsko (a.s. Tatra) – prohlídka TM,
40 osob Rakousko - prohlídka TM,
20 osob Ma arsko - prohlídka TM,
30. 11. 1998 3 Kanada + Škoda – Tatra, s.r.o. - prohlídka TM,
2. 12. 1998 2 franc. diplomati (a.s. Tatra) - prohlídka TM,
9. 12. 1998 p. Wood, USA – reportáž Hlasu Ameriky (a.s. Tatra) - prohlídka
TM,
21. 12. 1998 váno ní koncert „Swing mezi veterány“ v prostorách TM,
29. 12. 1998 zájezd SRN – prohlídka TM,
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E.1. Stru ný p ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace
Výstavy:
26. 8. – 25. 10 .1998
Od osady k m stu – Stará Kop ivnice
v dokumentech a fotografiích
31. 10. – 31. 1. 1998
lov k a krajina – vývoj krajiny Kop ivnicka a
Štramberecka
ednášky po ádané MF:
18. 8. 1998 100 let výroby nákladních automobil TATRA
8. 10. 1998 Prav ké osídlení Kop ivnicka
26. 11. 1998 lov k a krajina
ednášky jiné:
29. 11. 1998 Aplikovaná mineralogie
12 .11. 1998 Literární ve er „Korálky je abin“
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E.2. Návšt vnost
E.2.1 - návšt vnost Technického muzea Tatra 1998
Veškeré údaje jsou vzaty kumulativn od 1.1.1998 do 31.12.1998:
a)
Návšt vnost 1998
Technické muzeum

19130

22000

15787

18000

16000

Dosp lí

16648

20000

Mládež
Celkem

9685

2010

listopad

1689

íjen

321

1537
959
2496

4212

4722
3743

6047

6432
4861

5441
3335
2106

2906
1737

2000

3533
2287

4000

2664
1420

4084

6000

4643

5820

8000

7261

7797

10000

2424

8465

11333

12000

10601

11575

11293

Návšt vnost

14000

0
leden

únor

ez en

duben

kv ten

erv en

b)
Návšt vnost

leden
únor
ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec

Dosp lí
2664
3533
2906
3335
4861
4212
10601
7797
4722
7261
1537
1689

Mládež
1420
2287
1737
2106
6432
11575
6047
11333
3743
2424
959
321

Celkem
4084
5820
4643
5441
11293
15787
16648
19130
8465
9685
2496
2010

CELKEM

55118

50384

105502
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E.2.2. - návšt vnost Muzea Fojtství 1998
a)
Návšt vnost 1998
Muzeum Fojtství

1000
801

Dosp lí

65
98

79

140

163

173

252

266
304

570

605
329
276

584
355
229

213

262

369
363

345

402

456

427

398
200

132
108

145
30

115

Celkem

640

598

500

240

Návšt vnost

732

Mládež

b)

leden
únor
ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec
CELKEM

Návšt vnost
Dosp lí
Mládež
115
30
132
108
398
200
427
213
345
456
369
363
262
140
355
229
329
276
266
304
65
98
79
173
3142

2590

Celkem
145
240
598
640
801
732
402
584
605
570
163
252
5732

Strana 12 (z celkem 17)

lis
to
pa
d
pr
os
in
ec

íje
n

í
zá

sr
pe
n

er
ve
ne
c

er
ve
n

te
n
kv

du
be
n

ez
en

ún
or

le
de
n

0

RMK, o.p.s.
Výro ní Zpráva

E.2.3. - návšt vnost RMK, o.p.s. celkem
a)
19714

Návšt vnost 1998
RMK, o.p.s.

Dosp lí

14000

Celkem
10255

leden
únor
ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec

Návšt vnost
Dosp lí
Mládež
2779
1450
3665
2395
3304
1937
3762
2319
5206
6888
4581
11938
10863
6187
8152
11562
5051
4019
7527
2728
1602
1057
1768
494

Celkem
4229
6060
5241
6081
12094
16519
17050
19714
9070
10255
2659
2262

CELKEM

58260

111234

52974
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b)

2262

7527
2728

4581

5051
4019

6187

6888
5206

6081
2319

3762

5241

4229

3304
1937

1602
1057
2659

2000

2779
1450

4000

3665
2395

6060

8000

6000

8152

10000

9070

10863

11938

12000

11562

Mládež
12094

16000

494

16519

18000

Návšt vnost

17050

20000

RMK, o.p.s.
Výro ní Zpráva

E.2.4. - srovnání návšt vnosti 1993 – 1998

111234

Návšt vnost
RMK
120000

36314
38749

1993

1994

1995

1996

84450

58260
52974

33095
38372

1992

39493
44957

75063

71467

69390
34029
35361

40000

33608
34581

60000

34157
41841

80000

68189

75998

100000

Dosp lí
Mládež
Celkem

20000
0
1997

1998

Roky

K návšt vnosti lze než konstatovat, že je pom rn uspokojivá vzhledem ke
skute nosti, že o.p.s. nem lo jakékoliv volné prost edky na reklamu a propagaci
muzeí, by to je primární a nezbytný p edpoklad možného zvýšení návšt vnosti.

F) Ú etní záv rka - komentá
F.1. Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce:
O.p.s. dosáhla v roce 1998 istý obrat
Hospodá ský výsledek p ed zdan ním inil
Da ovými úpravami zisk snížen na da ový základ
z kterého má o.p.s. da ovou povinnost k 30.6.1999

6,549,- tis. K .
301,- tis. K .
223,- tis. K ,
78,- tis. K .

F.2. P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na
zdroje:
(vychází z výkazu zisk a ztrát – ú ty 601 až 691)
Hlavní innost:
- tržby ze vstupného
- dotace m sta Kop ivnice
Celkem

3,145,- tis. K
25,- tis. K
3,170,- tis. K
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Zdroj:
návšt vníci
sto Kop ivnice

RMK, o.p.s.
Výro ní Zpráva

Dopl ková innost:
- Odborná muzejní pé e
- Prezentace výrobk Tatra
- Reklamní a propag. innost
- Úplata za komisní prodej
- Ostatní služby
- Tržby za prodej zboží
Celkem

1,290,- tis. K
1,238,- tis. K
82,- tis. K
260,- tis. K
11,- tis. K
493,- tis. K
3,376,- tis. K

Zdroj:
Tatra a.s.
Tatra a.s.
S Pojiš ovna
zní
zní
zní

F.3. Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti:
Fond základního jm ní byl vytvo en vklady zakladatel :
1. M sto Kop ivnice

- pen žní vklad
- nepen žní vklad

50.000,- K
344.455,- K

2. Tatra a.s.

- pen žní vklad
- nepen žní vklad

58.000,- K
192.000,- K

B hem roku byl fond základního jm ní navýšen o nepen žní dary :
- vozidlo Tatra 613 (exponát) v reproduk ní po . cen
- kopírovací p ístroj AGFA
-„Fond základního jm ní k 31.12.1998 iní

720,- K
7.560,- K
652.735,- K .

F.4. Rezervní fond
je tvo en ze zisku docíleného v p edchozím roce, o.p.s. m že tvo it rezervní
fond až v r. 1999.
Správní rada je oprávn na schválit použití Hospodá ského výsledku ve
schvalovacím ízení ve výši 223.289,75 K v prosp ch rezervního fondu.
F.5. Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti:
(dle Rozvahy o.p.s)
F.5.1. Hmotný investi ní majetek k 31.12.1998
tvo í:
- hmotný investi ní majetek
z toho:
- samostatné movité v ci a soubory
- technické zhodnocení budovy
z n j ú etní odpisy
- drobný hmotný investi ní majetek
P i za azení DHIM provedeny 100% ú etní odpisy.
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1,238,- tis. K

751,- tis. K
696,- tis. K
55,- tis. K
77,- tis. K .
481,- tis. K

RMK, o.p.s.
Výro ní Zpráva

- nedokon ené hmotné investice

6,- tis. K .

K 31.12. 1998 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly
mezi fyzickým a ú etním stavem.
F.5.2. Zásoby k 31.12.98
tvo í:

46,- tis. K

- zásoby materiálu
(náhradní díly v depozitá i, kancelá ské pot eby)
- zásoby zboží na sklad a v prodejn

12,- tis. K
34,- tis. K .

K 31.12.1998 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly
mezi fyzickým a ú etním stavem.
F.5.3. Pohledávky k 31.12.98
tvo í :

1,330,- tis. K

a) pohledávky z obchodního styku
z toho za a.s. Tatra Kop ivnice
// Souhrnná výše pohledávek po lh

splatnosti

b) pohledávka za Finan ním ú adem
//nadm rný odpo et DPH za 4. tvrtletí 98//
F.5.4. Stav pen žních prost edk k 31.12.98
tvo í:
- z statek bankovního ú tu
- z statek pokladny
- z statek cenin

1,228,- tis. K
1,141,- tis. K .
197,- tis. K //
102,- tis. K .

353,- tis. K

205,- tis. K
131,- tis. K
17,- tis. K .

K 31.12.98 byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin.
Nebyl zjišt n žádný rozdíl.
B hem roku byly provedeny 4x inventury provozní pokladny - nebyly zjišt ny
žádné rozdíly.
F.5.5. Závazky o.p.s. k 31.12.1998
tvo í:

1,471,- tis. K

- závazky z obchodního styku
z toho v i a.s. Tatra Kop ivnice
// Souhrnná výše závazk po lh
splatnosti
- závazky za zam stnance v i státu
(zákonné pojišt ní z mezd)
- da

z p íjmu právnických osob
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1,139,- tis. K
965,- tis. K .
59,- tis. K //
254,- tis. K .

78,- tis. K .

RMK, o.p.s.
Výro ní Zpráva

F.6. Úplný objem náklad
(v len ní na náklady vynaložené pro pln ní obecn prosp šných služeb, pro
pln ní inností dopl kových a náklady na vlastní innost obecn prosp šné
spole nosti)
Celkové náklady
z toho na hlavní innost
na dopl kovou innost
na správní innost

6,326,- tis. K
2,547,- tis. K
2,445,- tis. K
1,334,- tis. K

Podrobné rozbory náklad dle jednotlivých ú

,
.
.
.

a jednotlivých inností p iloženy.

G) P ílohy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Audit hospoda ení o.p.s.
Výkaz zisku a ztrát
P íloha k ú etní záv rce 1998
Rozvaha k 31.12.1998
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.1998
Cash flow k 31.12.1998
Rozú tování náklad na provoz expozic r. 1998

Zpracoval: ing. Lumír Kaválek

V Kop ivnici 10. ervna 1999

Výro ní zpráva ve výše uvedeném zn ní byla schválena Správní radou spole nosti
i jejím ádném zasedání dne 1. ervence 1999.
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