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Úvodem
Během  dvou  let,  které  popisuje  tato  výroční  zpráva,  prodělalo  O.  s.  UnArt 
překotný rozvoj.  Ze skupinky nadšenců,  pořádajících několik  málo kulturních 
akcí  ročně,  vyrostla velká organizace,  jejíž  činnost  již  dávno není  zaměřena 
pouze do oblasti kultury, ale postupně se rozšířila i na další aktuálních témata, 
která v našem regionu vnímáme jako potřebná.
 
S  rostoucím  počtem  členů  je  tento  posun  naprosto  přirozený  –  více  lidí 
reprezentuje více zájmů a zájmem našeho sdružení  jako celku by měla být 
především realizace dobrých a přínosných projektů z jakékoli oblasti, které by 
jinak než neziskově nemohly být vůbec realizovány. Správně zacílené projekty 
nám  totiž  zajišťují  neutuchající  přízeň  členské  základny  a  tím  také 
nezanedbatelný příjem z členských příspěvků, který umožňuje realizovat další 
přínosné projekty i v případě, že jejich potřebnost nebude doceněna žádným z 
grantových titulů. 

V  dalším  období  proto  kromě  stávajících  kulturních  a  stále  se  rozšiřujících 
vzdělávacích aktivit  plánujeme také podporu rekreačního sportovního vyžití.  
V  oblasti  vzdělávání  se  chceme  ještě  více  zaměřit  na  pomoc  skupinám, 
ohroženým  sociálním  vyloučením.  Popis  těchto  i  dalších  témat  najdete  v 
kapitole „Plán aktivit pro rok 2007“.

Co se nám podařilo
V roce 2005 byly založeny 2 nové pobočky, díky nimž celkový počet aktivních 
členů narostl více než 10krát. Všichni členové sdružení již v současnosti mohou 
zdarma  využívat  připojení  k  vysokorychlostnímu  internetu,  které  patří  mezi 
základní  infrastrukturní  projekty  poboček.  Podařilo  se  navázat  partnerství  s 
24mi  obcemi  našeho  regionu,  realizovat  mnoho  zajímavých  grantových 
projektů.  Kromě  stávajících  akcí  do  našeho  portfolia  přibyly  také  nové 
vzdělávací kurzy , které mají mezi svými účastníky výborný  ohlas. Všem těmto 
úspěchům se budeme věnovat v podkapitolách „Kdo jsme a co děláme“.

Co se nám zatím nepodařilo
Jedním z  největších  současných problémů sdružení  je  nedostatečný rozvoj 
lidských  zdrojů  napříč  celým  sdružením.  V  této  oblasti  nás  nejvíce  trápí 
především  málo  výkonný  management,  jehož  parametry  vyhovovaly  v 
pionýrských  dobách  sdružení,  ale  pro  řízení  tak  velké  organizace  bohužel 
nestačí.  Posílení  organizační  složky  našeho  sdružení  je  proto  jednou  z 
největších výzev pro další období.
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O. s. UnArt: kdo jsme a co děláme
Občanské  sdružení  Unart  je  dobrovolným,  nevládním,  neziskovým  a 
nepolitickým sdružením osob, jehož hlavním cílem je činnost v oblasti regionální 
kultury, vzdělávání a sportu. 

Hlavní cíle sdružení jsou:
1. zvyšování  úrovně  kultury,  vzdělanosti  a  prosperity  regionu,  ve  kterém 

sdružení působí
2. budování a upevňování komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a 

podpora jejich vzájemného poznávání a spolupráce
3. zlepšování postavení sociálně nebo zdravotně znevýhodněných jedinců 

ve většinové společnosti a jejich integrace do místních komunit
4. zlepšování kvalit životního prostředí regionu a jeho trvale udržitelný rozvoj
5. zvyšování povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizaci mezi 

širokou veřejností

K dosažení těchto cílů vyvíjí sdružení následující činnosti:
1. organizuje obecně prospěšné akce, zejména kulturní (koncerty, vernisáže, 

hudebních  festivaly),  vzdělávací  (přednášky,  školení,  sympozia)  a 
sportovní (utkání amatérských sportovních družstev, vodácké akce atd.).

2. realizuje poradenskou, školící  a vzdělávací činnost pro  osoby ohrožené 
sociálním vyloučením  

3. hájí zájmy svých členů v oblastech, kde síly jednotlivce na tuto ochranu 
nestačí

4. zastupuje  své  členy  ve  vztazích  s  organizacemi,  které  při  spolupráci 
preferují podnikatelské subjekty a organizace s právní subjektivitou.

5. buduje síť  vlastních poboček,  zajišťuje proškolení  jejich členů a tvorbu 
potřebné  infrastruktury  (vybavení  základny,  vytvoření  počítačové  sítě 
sloužící k propojení členů sdružení atd.)

6. vydává odborné i populární publikace tematicky spřízněné s cíli sdružení.
7. spolupracuje s  jinými sdruženími,  institucemi,  úřady a organizacemi  za 

účelem dosažení cílů sdružení.
8. zajišťuje tvorbu propagačních materiálů a propagaci akcí souvisejících s 

cíli sdružení

Historie sdružení v bodech
• 1998 - první ročník Festiválku v Rudimově. 
• 1999-2001  –  pořádáme  nepravidelné  kulturní  akce  s  řadou  umělců 

alternativní  scény  a  samozřejmě  s  místními  kapelami.  Festiválek  v 
Rudimově se stává tradicí. 

• 7.  červenec  2001  –  na  táboráku  byl  pro  naše  neformální  sdružení 
schválen mezinárodně vševýznačný název  UNART, z německého Unart 
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(„neumění“),  anglického  "United  Art"  ("spojené  umění")  nebo 
francouzského "Un Art" - "nějaké (libovolné) umění.

• 2002  -  pořádáme  další  a  další  podařené  akce,  které  ale  většinou  po 
stránce  ekonomické  končí  zápornou  bilancí.  Dospíváme  do  stádia 
nutnosti  založit  oficiální  sdružení,  která  nám umožní  žádat  o  granty a 
dotace pro naše činnosti.

• 28. listopadu 2002 bylo O. s. Unart oficiálně zaregistrováno Ministerstvem 
vnitra ČR. 

• Březen 2004 - MV ČR schválilo nové stanovy, které umožňují zakládání 
poboček. Vzápětí vzniká UnArt Holešov

● 9. 3. 2004 – vznik první samostatné pobočky – O. s. UnArt Lukov
● 22. 3. 2005 – vznik pobočky O. s. UnArt Slavičín
● 17. 5. 2005 – vznik pobočky O. s. UnArt Provodov
● 15. 11. 2006 – vznik pobočky O. s. UnArt Spytihněv

Organizační struktura
Aktuální organizační struktura je znázorněna na následujícím obrázku: 

Tato  struktura  se  začala  vyvíjet  z  původní  jediné  organizace  vznikem první 
nezávislé pobočky sdružení – O. s. UnArt Lukov – v roce 2004. Se vznikem 
poboček, které mají nezávislou právní subjektivitu a vedou vlastní účetnictví, 
bylo nutné vytvořit strukturu, která by umožňovala spravedlivé, a přitom pružné 
rozhodování  o  společných  záležitostech  všech  poboček  tak,  aby  takové 
rozhodování  nebylo  bržděno  nutností  svolávání  Valných  hromad  všech 
poboček. Proto jsou v členské základně základní organizace (IČ: 26609479)  

       O.s. UnArt – centrální organizace

Správní rada
Jednatel ...Hospodář Revizní 

komise

Valná hromada

Předseda

O.s. UnArt Slavičín

Správní 
rada

Revizní 
komise

O.s. UnArt Provodov

Správní 
rada

Revizní 
komise

O.s. UnArt Spytihněv

Správní 
rada

Revizní 
komise

Valná hromada Valná hromada Valná hromada
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O. s. UnArt zastoupeni pouze členové Správních rad všech poboček, kteří mezi 
sebou volí Správní radu základní organizace.

Základní organizace
Kontakt: Mladotická 715, 76321 Slavičín
IČ: 26609479

Správní rada:
● předseda: Pavel Boráň
● jednatel: Tomáš Dulík
● hospodář: Jan Sedlář (předseda o.s. UnArt Spytihněv)
● revizní  komise:  Marek  Prachař  –  předseda  O.s.  UnArt  Provodov,  Petr 

Vítek – jednatel o.s. UnArt Provodov, Martin Fojtík – jednatel O. s. UnArt 
Spytihněv, Martin Vičánek – člen správní rady O. s. UnArt Spytihněv

Pobočka O. s. UnArt Slavičín
Kontakt: Okružní 594, 76321 Slavičín
IČ: 71251626

Správní rada: Tomáš Dulík – jednatel, Pavel Boráň – předseda

Členská základna: k 1.1. 2007 má pobočka Slavičín 810 řádných členů

Pobočka Slavičín vznikla 22. března 2005 v reakci na založení první nezávislé 
pobočky v Lukově a s výhledem na vznik následující  pobočky v Provodově. 
Primárním důvodem jejího vzniku byla potřeba poskytnout pobočkám možnost 
spravedlivého a pružného rozhodování ve společných záležitostech – vzhledem 
k  tomu,  že  základní  organizace  sdružení  měla  v  té  době  cca  100  členů 
převážně ze Slavičína, bylo by jakékoli hlasování o návrzích, pocházejících z 
poboček, zatíženo obrovským nepoměrem hlasů. Proto byla členská základna 
základní organizace převedena do nově vzniklé pobočky Slavičín.

Krátce po svém vzniku se pobočce ve Slavičíně podařilo iniciovat a realizovat 
projekt  „Vysokorychlostní  internet  ve  Slavičíském  regionu“,  podpořený 
programem SROP, který velkým způsobem přispěl k rozvoji této pobočky, proto 
je asi vhodné věnovat mu zde několik odstavců.
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Projekt „Vysokorychlostní internet pro slavičínský region“
Motivací  k  realizaci  tohoto  projektu  byl  stávající  bezdrátová  síť  sdružení  s 
připojením na internet, která byla v provozu již od prosince 2002. Náklady na 
provoz této síťě byly pokrývány z pravidelných členských příspěvků, které do 
září  v  roce  2005  činily  50Kč.  Nedostatečná  kapacita  (2x128kbit/s)  linky  do 
internetu, nemožnost sehnat v našem regionu rychlejší připojení za rozumnou 
cenu a konečně velký zájem členů i veřejnosti o takové připojení byly hlavní 
motivací k iniciaci projektu Vysokorychlostní internet pro Slavičínsko.

Základní údaje o projektu:
● Grantový program: SROP (Společný regionální operační program) 
● Rozpočet – 2,9mil. Kč, z toho 2,3mil. tvoří dotace EU a MMR, zbytek jsou 

příspěvky partnerů projektu
● Cíle projektu: 

○ Vybudovat  nová  místa  s  veřejným  přístupem  k  vysokorychlostnímu 
internetu v knihovnách a dalších veřejně přístupných místech v obcích 
zapojených do projektu

○ Vybudovat  infrastrukturu  pro  pro  vysokorychlostní  propojení  státní 
správy a veřejnosti (tj vysokorychlostní regionální síť a SW aplikace)

○ Vedlejší produkt: vysokorychlostní internet pro připojení domácností
● Výstupy projektu:

○ Místa s veřejně přístupným vysokorychlostním internetem:
■ 12 PC v Nadaci Jana Pivečky
■ 3 externí kiosky + 6 PC v knihovnách ve Slavičíně+místních částek
■ 3 externí kiosky v Brumově
■ 5 PC v knihovnách v Šanově (1ks), Jestřabí (1ks), Loučce (1ks), 

Petrůvce (2ks)
■ připojení 8 stávajících PC v knihovnách ve všech obcích projektu – 

Bohuslavice (1ks),  Rudimov (1ks),  Slopné (2ks),  Sehradice (1ks), 
Brumov (1ks), Bylnice (1ks), Dolní Lhota (1ks)

○ profesionální lokální komunikační síť
○ Vytvořená hrubá pracovní místa: 1 ks
○ Občané  s  přístupem k  širokopásm.  Internetu:  min.  17  tisíc  (=počet 

obyvatel partnerských obcí)
○ Počítače připojené širokopásm.připojením: > 1000ks
○ Zavedené služby veřejné správy:

■ Redakční systémy pro obecní www stránky (15 Ks)
■ Obecní servery pro FTP, Jabber, email, VPN (15 Ks)

 
Partneři projektu:

● Město Slavičín = žadatel (nositel) projektu: 
○ uvolní ze svého rozpočtu prostředky pro realizaci (peníze z EU a MMR 

přijdou až po realizaci) 
○ zajišťuje projekt i personálně
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○ ručí  za  to,  že  projekt  bude  udržitelný  po  dobu  min.  5ti  let  (včetně 
vytvořeného pracovního místa)

● Občanské sdružení UnArt 
○ iniciátor projektu
○ na základě  partnerské  smlouvy  vybudovalo  a  dále  buduje  síťovou 

infrastrukturu projektu 
○ je projektem připojeno na levný vysokorychlostní internet
○ poskytuje svoji síťovou infrastrukturu pro individuální připojení občanů

● Partnerské obce
○ přispívají  poskytnutím  míst  pro  veřejně  přístupný  internet  (veřejně 

přístupný internet = nutná podmínka grantu) 
○ budou projektem připojeny na levný vysokorychlostní internet

● Nadace J. Pivečky 
○ bude projektem připojena na levný vysokorychlostní internet 
○ v rámci  svého projektu Vzdělávací  středisko  NJP poskytne našemu 

projektu místo s veřejně

Časový postup realizace:
● 29. 7. 2005 - uzávěrka žádostí
● 22.  9.  2005 -  náš  projekt  byl  spolu  s  několika  dalšími  Radou  regionu 

soudržnosti NUTS Střední Morava doporučen k financování z prostředků 
SROP.  
Pozn.: ze 40ti podaných žádostí prošlo pouze 12

● 15.10. - UnArt zprovozňuje jádro sítě (=10GHz spoj na Doubravy + spoje 
na stávající AP sdružení - Výpusta, Mladotická, Hrádek a Divnice

● 12.11. - dokončení nového stožáru převaděče TV Prima
● Květen  2006  –  podpis  smlouvy  Slavičín-SROP  o  realizaci  projektu, 

oficiální začátek realizace
● Srpen 2006 – dokončení realizace projektu dle technické specifikace

Další informace o projektu:
O. s. UnArt Slavičín síť rozvíjí i nadále, během srpna-prosince roku 2006 byly 
dokončeny např. tyto síťové projekty:

● optika Šabatec-centrum města:
○ trasa podzemního kabelu v délce 1,2km realizována výkopem 
○ technické parametry: kabel single mode 24 vláken, rychlost koncových 

zařízení: 1Gbit/s
● AP Radnice Slavičín
● AP Přečkovice
● AP Rokytnice
● AP Haluzice
● AP Vrbětice
● AP Vlachovice
● AP Lipina
● AP Křekov
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Struktura sítě projektu dle technické specifikace:

Kulturní akce O. s. UnArt Slavičín
Pobočka Slavičín je pořadatelem následující pravidelných festivalů a přehlídek:

● Evropský svátek hudby
● Festiválek Rudimov
● Poslední noc prázdnin
● Štěpánský Kotárfest 

Všechny  tyto  akce  se  uskutečnily  i  v  roce  2006  –  podrobnosti  najdete  na 
stránkách sdružení (www.unart.cz). 

Nepravidelné akce v roce 2006
● Jarní jazzový večer
● 750 let  města Slavičín – oslavy tohoto významného výročí tvořila řada 

různorodých akcí, do kterých jsme přispěli pořádáním přehlídky místních 
kapel, návrhem ocenění ak. mal. Jeřábka za celoživotní dílo při příležitosti 
jeho 70. narozenin a pomocí při realizace jeho vernisáže

Vzdělávací akce 
● v  roce  2005  byl  Nadací  Jana  Pivečky  (NJP)  ve  Slavičíně  realizován 

projekt  „Vzdělávací  středisko  Nadace  J.  Pivečky“.  Výstupem  tohoto 
projektu kromě vzdělávací projektů je především počítačová učebna se 
14ti  PC a datovým projektorem.  Díky partnerství s NJP v této učebně 

Bohuslavice

Loučka

Dolní Lhota

Brumov

  Slavičín

Nevšová

Hrádek

Divnice

Doubrava - rozhledna TMobile

Rudimov

Slopné

Sehradice

Šanov

Jestřabí

Šabatec - vodárka

Petrůvka

Sv. Štěpán

11km
40Mb/s10km

16Mb/s

12km

Převaděč Divnice

Šabatec-hnojiště

Maděrovce

Zlín-optika 1Gbit/s

17km, 40Mb/s
(Internext)

12km
16Mb/s

Rudimov-Kaková
Myslivecká chata

Vysvětlivky:
          stávající místo s veř. přístupným inetem
          nové místo s veřejně přístupným inetem
          spoj 5GHz, min. 18Mbit/s half-duplex
          spoj 10 GHz, 16-40Mbit/s full-duplex
          optický spoj, 1Gbit/s full-duplex
           partnerská obec projektu
      

Lyžařský vlek
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mohlo naše sdružení zahájit pravidelné vzdělávací akce pro naše členy, 
mezi  které patří  např.  kurz  „Síťová akademie“,  osvětový kurz  „Základy 
práce v neziskové organizaci“, připravovaný kurz „Technologie WWW“ a 
„Základy počítačové grafiky“ 

● Kromě  hromadných  kurzů  někteří  naši  členové  věnují  svůj  čas  také 
individuálnímu vzdělávání spolučlenů, kteří mají zájem o aktivní činnost 
ve sdružení, kterou často bez patřičného počítačového nebo technického 
vzdělání  není  možno  zvládnout.  Někteří  ze  „studentů“  těchto 
individuálních kurzů ani jinou než individuální formu vzdělávání podstoupit 
nemohou kvůli zdravotnímu postižení, které jim neumožňuje dostat se do 
bariérových prostor NJP. 

Spolupráce s dalšími neziskovkami
Snažíme  se  všemi  způsoby  pomáhat  v  činnosti  ostatním  neziskovým 
organizacím v našem regionu, zejména:

● Nadace J.  Pivečky – spolupráce na jejich grantu „Vzdělávací  středisko 
NJP“

● Charita  sv.  Vojtěcha  ve  Slavičíně  a  Pečovatelská  služba  –  těmto 
organizacím poskytujeme bezplatné připojení na internet včetně servisu 
jejich počítačů

● O. s.  Semtamfor – s tímto divadelním kroužkem sdílíme řadu členů, takže 
zde je spolupráce automatická

● ČSOP – také s tímto sdružením sdílíme řadu členů, takže kromě benefice 
každoroční  benefice  „Poslední  noc  prázdnin:  Zachraň  les“  podnikáme 
některé  společné  akce,  které  mj.  vyústily  ve  vytvoření  místní  zájmové 
skupiny „Nestraníci za zdravé město“ (http://nestranici.slavicin.org)
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Pobočka O. s. UnArt Spytihněv
Kontakt: 76364 Spytihněv 29
IČ: 75092506

Správní rada: Jan Sedlář – předseda, Martin Fojtík - jednatel

Tato pobočka vznikla na sklonku roku 2006, a to 15. 11. 2006. Ihned od počátku 
se snažíme spolupracovat s obecními úřady v obcích, kde působíme (Košíky, 
Kudlovice,  Babice,  Spytihněv).  Do  dnešního  dne  jsme  pro  naše  členy 
vybudovali  bezdrátovou síť,  která čítá na 12 přístupových bodů. V současné 
době se členská základna blíží magickému čišlu 100. 

O.  s.  UnArt  Spytihněv  se  stalo  spoluzakladatelem  Občanského  sdružení 
Severní Chřiby a Pomoraví, které sdružuje na 10 obcí našeho regionu a dále 
pak neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Cílem tohoto sdružení je 
podpora  rozvoje  regionu  v  různých  oblastech  lidské  činnosti  –  kutura, 
vzdělávání,  rozvoj  podnikání,  rozvoj  turistické  činnosti,  atp.  Dále  pak 
spolupracujeme s místními základními školami. 

Pobočka O. s. UnArt Provodov
Kontakt: 76345 Provodov 233
IČ: 75046351

Správní rada: Marek Prachař – předseda, Petr Vítek - jednatel
Počet členů: cca 80 
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Plán aktivit pro rok 2007
Celkový počet členů našeho sdružení v současné době již překračuje magickou 
hranici 1000. Takový počet lidí představuje ohromný lidský potenciál, který by 
mohl „hory přenášet“. Že většina této energie leží ladem a nevyužita je velkou 
výzvou pro management sdružení, který je bohužel většinu svého omezeného 
času  pohlcen  řešením  provozních  problémů.  Pokud  by  se  podařilo  posílit 
management sdružení, bylo by možné zapojit do činností sdružení daleko více 
dobrovolníků a realizovat tak mnohem více zajímavých projektů. O problému 
posílení Správní rady budeme hovořit více na dubnové Valné hromadě, které 
budou také předloženy návrhy na řešení tohoto problému.

Kromě stávajících činností a akcí se v roce 2007 budeme více zaměřovat na 
následující aktivity:

● Projekt „Dobrovolníci“ - tento projekt běží od počátku našeho sdružení, 
ale podle našeho názoru je kvantita jeho výstupů – tj. počet aktivních a 
činných  dobrovolníků  –  stále  malá,  ve  srovnání  s  velikostí  členské 
základny. Počet evidovaných aktivních dobrovolníků se momentálně blíží 
číslu 40, ideální číslo je podle našeho názoru 10% celkového počtu členů 
–  tj.  v  současné  době  bychom  měli  mít  dobrovolníků  téměř  100. 
Vyhledávání  dobrovolníků  znamená  především  propagační  práci,  a  ta 
opět leží v současné době pouze na ramenech přetížené Správní rady.

● Vzdělávání  a  další  aktivity  pro  skupiny  ohrožené  sociálním 
vyloučením
○ záměr poskytnout širší vzdělávací příležitosti nejen pro nezaměstnané, 

ale především pro spoluobčany se zdravotním handicapem pramení z 
trpké  zkušenosti,  kterou  jsme  zažili  při  pokusu  začlenit  jednoho  z 
našich  členů-vozíčkářů  do  vzdělávacího  projektu  pro  zdravotně 
postižené  „Narovnat  se“,  který  běží  v  rámci  projektu  Operačního 
programu RLZ, Opatření 1.1 – což se nám nepodařilo, protože v celém 
našem  regionu  neexistuje  počítačová  učebna,  která  by  měla  pro 
vozíčkáře uzpůsobený přístup a sociální zařízení. Chceme proto zajistit 
vybudování  takovéhoto  zařízení,  které  by  pro  místní  vozíčkáře 
znamenalo ohromný přínos. Přestože tito lidé nejsou na ulicích příliš 
vidět,  ze  statistik  lze  dohledat,  že  i  v  malém  regionu  velikosti 
Slavičínska (cca 45tis obyvatel) je jich několik set !

○ Kurzy lidových řemesel a Výtvarné dílny – mezi našimi členy je velké 
množství  šikovných lidí  a výtvarníků,  kteří  jsou ochotni  věnovat svůj 
čas výuce svých dovedností  a opakovaně kontaktují  Správní  radu s 
dotazy  na  časo-prostorové  možnosti  vedení  těchto  kurzů.  Ve 
spolupráci s NJP se budeme snažit tyto kurzy letos otevřít.
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● Podpora rekreačních pohybových a sportovních aktivit 
○ přestože  obce  investují  do  této  oblasti  poměrně  hodně  prostředků, 

jejich rozpočty nestačí na to, aby mohly udržovat všechna dětská hřiště 
na okolí. Chtěli bychom se zasadit o to, aby některá hřiště, které jsou v 
nejvíc  dezolátním  stavu,  byla  obnovena  s  přispěním  práce 
dobrovolníků.  Několik  dobře  naplánovaných  odpoledních  brigád 
šikovných tatínků dokáže zajistit nápravu rychleji a mnohem levněji než 
pracně připravovaný grantový projekt!

○ Budeme  se  snažit  aktivně  účastnit  grantových  projektů  budování 
cyklostezek, které považujeme za obrovský přínos pro celý region – 
hlavně pokud budou napojeny do širší sítě stezek, mohou přivést do 
našeho regionu (cyklo)turistický ruch, který je zatím nevelký.
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Hospodaření sdružení

Úvodem
V této kapitole jsou obsaženy pouze údaje o hospodaření základní organizace 
sdružení. 

Vzhledem k  tomu,  že  základní  organizace  od  roku  2005  slouží  pouze  jako 
koordinační a rozhodovací základna pro jednotlivé pobočky, je její obrat velmi 
malý - pobočky si zatím všechny společné náklady přeúčtovávají přímo mezi 
sebou (je to tak jednodušší). Obrat poboček je pak násobně nebo řádově vyšší. 

V  roce  2006  přešla  základní  organizace  sdružení  na  podvojné  účetnictví. 
Vzhledem k malým zkušenostem s vedením podvojného účetnictví neziskových 
organizací  jsme  po  vyhotovení  účetní  závěrky  v  březnu  2007  předali  celé 
účetnictví  daňové  poradkyni,  aby  ověřila  správnost  zaúčtování  jednotlivých 
položek. Vzhledem k jejímu vytížení ale bude toto ověření hotovo až koncem 
dubna 2007.

Pobočky Slavičín, Spytihněv a Provodov účtují v podvojném účetnictví od svého 
založení.  Také jejich účetnictví  momentálně čeká na zpracování  u daňových 
poradců. Zvláště u pobočky Slavičín je finální účtování velmi náročné, obrat této 
pobočky v roce 2006 dosáhl  téměř 1.5 mil.  Kč a v  rámci  účtování  je nutné 
oddělit  majetek,  který  vznikl  v  rámci  realizace  projektu  „Vysokorychlostní 
internet“ a je v majetkové evidenci Města Slavičín, od majetku sdružení.

Zprávy  o  hospodaření  poboček  proto  budou  podány  po  vyhotovení  účetní 
uzávěrky daňovými poradci.
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Výsledovka základní organizace v roce 2006
Účet Název účtu Obrat
Náklady
501 Spotřeba materiálu
50x
512 Cestovné
518 Ostatní služby
51x
549 Jiné ostatní náklady
54x
5xx
xxx

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb 64000
60x 64000
644 Úrok z běžného účtu 4019,36
64x 4019,36
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 15184
68x 15184
6xx 83203,36
xxx 83203,36

Hospodářský výsledek:

7 000 Kč
57 283 Kč
64 283 Kč
6 169 Kč
6 169 Kč

73 130 Kč
73 130 Kč

10 074 Kč
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Rozvaha základní organizace v roce 2006

Účet Název účtu Obrat
Aktiva
211 Pokladna 353 Kč
21x 353 Kč
221 Účty v bankách 164 Kč
22x 164 Kč
261 Peníze na cestě
26x
2xx
311 Odběratelé
31x
3xx
xxx
Součet obratu aktiv

Pasiva
321 Dodavatelé
32x
343 Daň z přidané hodnoty -686 Kč
348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC
34x
3xx
xxx
Součet obratu pasiv

10 000 Kč
10 000 Kč
10 517 Kč
23 000 Kč
23 000 Kč
23 000 Kč
33 517 Kč
33 517 Kč

-11 871 Kč
-11 871 Kč

36 000 Kč
35 314 Kč
23 443 Kč
23 443 Kč
23 443 Kč

17



Výkaz příjmů a výdajů sdružení v roce 2005
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Kontakt
Občanské sdružení Unart
IČO: 266 09 479
DIČ: 306 - 266 09 479
Mladotická 715,
76321 Slavičín
Telefon: Tomáš Dulík (jednatel): 603-759344, 776 099 626
Pavel Boráň (předseda): 604 308 825 , 777 862236
Email: unart@unart.cz
Web: www.unart.cz 
Bankovní spojení: 184932848/0300, ČSOB Praha
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