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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Třeboňská rozvojová o.p.s. je právnickou osobou zapsanou v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl O, vložka 90, IČO: 260 74 419. Společnost byla do rejstříku zapsána
k 16. 4. 2004. Základním posláním Třeboňské rozvojové o.p.s. je rozvoj regionu
Třeboňska.
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech:
»

»
»
»

Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska jako např. organizace
a zajištění kulturních a volnočasových aktivit, cestovního ruchu
a podnikatelských aktivit v regionu.
Podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce – navazování kontaktů,
společné akce, výměna informací.
Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti.
Podpora rozvoje lidských zdrojů.

Veřejně prospěšné služby Třeboňská rozvojová o.p.s. poskytuje buď vlastními
silami, či prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí). Určený druh
poskytovaných obecně prospěšných služeb je možno rozhodnutím zakladatele,
schváleným správní radou společnosti, měnit. Těžištěm činnosti Třeboňské
rozvojové o.p.s. je realizace aktivit a projektů zaměřených na podporu kulturního,
ekonomického a sociálního rozvoje Třeboňska. Velký důraz je rovněž kladen
na projekty s přeshraničním přesahem a dopadem.
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NAŠE AKTIVITY
Spolupracujeme se širokým spektrem
charakteru. Mezi naše hlavní aktivity patří:
»
»
»
»
»

»
»

partnerů

převážně

neziskového

přípravou a realizací vlastních i partnerských projektů podporujeme neziskové
organizace na Třeboňsku
podporujeme kulturní a volnočasové aktivity na Třeboňsku
iniciujeme, realizujeme a podporujeme přípravu rozvojových projektů v oblasti
cestovního ruchu, kultury, volného času a spolkové činnosti
organizací vzdělávacích a informačních aktivit se podílíme na rozvoji občanské
společnosti a lidských zdrojů na Třeboňsku
připravujeme a realizujeme projekty v oblasti přeshraniční a mezinárodní
spolupráce včetně zprostředkování zahraničních partnerů a navazující
spolupráce s nimi
zajišťujeme informace o možnostech realizace projektů a jejich podpoře
z veřejných dotačních zdrojů
organizací seminářů a prezentačních akcí podporujeme informovanost
a osvětu v regionu

Partnery a klienty Třeboňské rozvojové o.p.s. jsou zejména nevládní neziskové
organizace, ale i podnikatelské subjekty, místní samospráva, zahraniční partneři
a další organizace působící v Třeboni nebo na Třeboňsku.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ V ROCE 2009
Hlavní aktivity
V roce 2009 jsme svoji činnost zaměřili především na stěžejní akce, které
pořádáme jak sami, tak ve spolupráci s dalšími organizacemi. Patří mezi ně
zejména Třeboňský divadelní festival, kampaň Měsíc pro neziskový sektor
v Třeboni a akce Dny podnikání na Třeboňsku. Po celý rok 2009 probíhala rovněž
realizace přeshraničního projektu „Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci
Třeboňsko – Waldviertel“.

Třeboňský divadelní festival – V. ročník

zámeckého parku v Třeboni.

V roce 2009 se uskutečnil jubilejní
V. ročník Třeboňského divadelního
festivalu, který se každým rokem
odehrává
v
třeboňském
Divadle
J. K. Tyla. Pořádáme jej ve spolupráci
s Informačním a kulturním střediskem
města Třeboně. Po úspěchu loňské
inscenace „pod širým nebem“ jsme na
tuto tradici navázali a také letos se jedno
z představení – moderní balet Carmina
Burana
–
uskutečnilo
v areálu

Také v roce 2009 se nám podařilo
organizačně zajistit pestrý a divácky
atraktivní program. Festival si během
uplynulých let získal mnoho příznivců
z řad místních obyvatel i návštěvníků
Třeboně. Pátý ročník Třeboňského
divadelního festivalu byl slavnostně
zahájen 29. 6. 2009 úspěšným
představením Shirley Valentine se
Simonou Stašovou v hlavní roli. Ukončen
pak byl 24. 9. 2009 představením
dlouholeté patronky festivalu, Elišky Balzerové, která se třeboňským divákům
představila se svou novou hrou Rok magického myšlení. Během trvání festivalu se
mohlo téměř 1500 návštěvníků těšit z bohaté nabídky nejrůznějších divadelních
představení a známých hereckých tváří. Vyprodaná hlediště svědčila o velkém
zájmu milovníků divadla.
Aktuální informace včetně detailů k jednotlivým představením je možné v každém
roce sledovat na našich stránkách www.tdf.cz.
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Seznam představení pátého ročníku Třeboňského divadelního festivalu:
»
»
»
»
»
»

Shirley Valentine, 29. června, hráli: Simona Stašová
Koza aneb kdo je Sylvie, 3. července, hráli: Kateřina Macháčková, Ondřej
Kavan, René Přibyl, Karel Soukup
Carmina Burana, 31. července, hráli a tančili: baletní sólisté Jihočeského
divadla
Výprodej Lemury Lepé, 6. srpna, hráli a zpívali: Lenka Vychodilová a Ti3
Evropa, 27. srpna, hráli: Nela Boudová a Jan Kříž
Rok magického myšlení, 24. září, hráli: Eliška Balzerová

Pokračovat v tradici tohoto zavedeného festivalu plánujeme i v roce 2010.
Opět se odehraje 6 divadelních představení. Jedno z divadel by se mělo konat
opět pod širým nebem – tentokráte v prostorách nově rekonstruovaného nádvoří
Pivovaru Bohemia Regent v Třeboni.
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Přehlídka ochotnických souborů v Třeboni – 1. ročník
V roce 2009 poprvé byl jako součást
Třeboňského
divadelního
festivalu
zařazen oficiální 1. ročník Přehlídky
ochotnických souborů na Třeboňsku
(již v roce 2008 jsme organizovali pilotní
nultý ročník). Odehrál se ve dnech
18. a 19. září 2009.
Za organizace Třeboňské rozvojové
společnosti
a
Divadelního
ochotnického souboru „SUchdolské
Divadlo“, o.s. ze Suchdola nad Lužnicí
a za podpory města Třeboně se na
jevišti třeboňského divadla uskutečnilo
celkem 9 amatérských divadelních
představení.
8
souborů
přijelo
z různých koutů jižních Čech, 1
soubor přijel z Benešova a v Třeboni
vystoupila i zahraniční umělkyně Andrea Klotz z rakouského Brunn an der Wild.
Nově byla zařazena 2 divadelní představení pro děti z mateřských škol – jedno se
uskutečnilo v Suchdole nad Lužnicí a druhé v divadle J. K. Tyla v Třeboni.
Všechna představení se setkala s patřičnou diváckou odezvou.
V rámci 1. ročníku Přehlídky ochotnických souborů v Třeboni se představily tyto
ochotnické soubory se svými inscenacemi:
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Dětský soubor Bambulata, České Velenice, 18. září, Tři pohádky
„O Červené Karkulce, O zlaté rybce, O Smolíčkovi“, odehrálo se
v Suchdole nad Lužnicí
Divadélko Kos, České Budějovice, 18. září, pohádka „Princezna
a kouzelná píšťalka“
Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku, 18. září, hra „Rozmarný
duch“
Divadlo Banda, Benešov u Prahy, 18. září, hra „Blázinec“
Suchdolské divadlo Sud, 18. září, hra „Pěnkava s loutnou“
Divadelní soubor Tábor, 19. září, pohádka „Polní žínka Evelínka“
Suchdolské divadlo Sud, 19. září, hra „Jak to bylo s Růženkou“
Spielfrau, Andrea Klotz, Rakousko, 19. září, klaunské představení
„Funny Fanny“
Divadelní spolek Kajetán, Třeboň, 19. září, hra „Uděláte mně to znova?“
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Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni – IV. ročník
Měsíc pro neziskový sektor je kampaň složená
z řady aktivit, jejichž společným cílem je
prezentace neziskových organizací v Třeboni
atraktivní, někdy i netradiční formou. V roce 2009
byl realizován již čtvrtý ročník této akce.
Ke spolupráci na čtvrtém ročníku bylo opět
osloveno na 40 neziskových organizací
působících na Třeboňsku. Letošní kampaň jsme
opět časově sjednotili s celonárodní kampaní
30 dní pro neziskový sektor, která se koná v říjnu.
Součástí kampaně, která běží vždy po dobu celého jednoho měsíce, jsou
přednášky, výstavy, prezentační přehlídky, dny otevřených dveří nebo aukce
a podobné akce. Jejich výtěžek je posléze věnován na rozvoj neziskového sektoru
v Třeboni (rovným dílem rozdělen mezi zúčastněné organizace). Naším záměrem
(a současně cílem celé kampaně) je poukazovat na důležitost činnosti
neziskových organizací prostřednictvím Měsíce pro neziskový sektor pravidelně.
V letošním roce jsme provedli v kampani několik organizačních změn:
» V rámci rozšíření spolupráce mezi městy v oblasti neziskového sektoru
a propojení činnosti neziskových organizací byla kampaň rozšířena o spolupráci
s NNO z Prachaticka, kde ve stejném časovém období probíhala obdobná
kampaň.
» Změna nastala také v prostorách konání společné výstavy neziskových
organizací, která byla návštěvníkům otevřena po celý měsíc říjen.
Prostory zapůjčil Spolek přátel Třeboně ve svém muzeu. Pro výstavu byly
vytvořeny speciální jednotné postery, na kterých se jednotlivé organizace
prezentovaly.
» Ustoupilo se od pořádání tradičního kulturního představení, které velmi
zatěžovala celkový rozpočet.
» Při oslovování umělců o věnování děl do závěrečné benefiční aukce byly
osloveny také Dětské domovy a Ústavy sociální péče. Svá díla nám tak kromě
mnohých místních renomovaných i začínajících umělců věnoval také
Dětský domov ve Volyni a Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Pístině.
» Celá kampaň byla také napojena na program Česko-Rakouské přeshraniční
spolupráce a neziskové organizace z Třeboně měly možnost prezentovat svoji
činnost na výstavě a setkání neziskových organizací v dolnorakouském
Gross Siegharts, odkud pochází partner našeho přeshraničního projektu.
» Výstava uměleckých a dětských děl se konala celý týden před samotnou aukcí
a to v prostorách kolonády Lázní Aurora. Po celou dobu byly k vidění nabízená
díla. Osobně se také přijely prezentovat a svoji činnost veřejnosti předvést děti
z Dětského domova z Volyně a klientky z Domova Pístina, což se setkalo
s velkým ohlasem návštěvníků.
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» Závěrečná benefiční aukce se uskutečnila nově ve společenském sále
Lázní Aurora dne 5. listopadu, byli na ní pozváni zástupci města i významných
místních podnikatelů.
Seznam organizací zapojených do VI. ročníku Měsíce pro neziskový sektor
v Třeboni (řazeno abecedně):
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Agentura Třeboňsko, o.p.s.
Český nadační fond pro vydru
Dancing Caps
Destinace Třeboňsko o.p.s.
Divadelní ochotnický soubor „Sud“ Suchdolské divadlo
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Rožmberská růže Třeboň
Klub Mája
KMT Racing
Kynologická organizace Agility Třeboň
Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.
Národopisný oddíl Rybníkáři
Občanské sdružení Hafík
Oblastní charita Třeboň
Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna
Sdružená obec Baráčníků
Spolek přátel loutkového divadla
Spolek přátel Třeboně
Třeboňská rozvojová o.p.s.
Třeboňský dámský klub

Závěrečná benefice kampaně
Stalo se již tradicí, že závěr kampaně Měsíc pro
neziskový sektor je spojen s benefiční aukcí
uměleckých děl, kdy výtěžek aukce je rozdělen
rovným dílem mezi zúčastněné neziskové
organizace jako příspěvek na jejich činnost.
Benefiční aukce se v roce 2009 uskutečnila
5. listopadu ve společenském sále Lázní Aurora
v Třeboni. Aukci předcházela týdenní výstava
nabízených
děl
na
lázeňské
kolonádě.
Po dva dny také předvedly návštěvníkům své výtvory děti z Dětského domova
ve Volyni a klientky z Domova Pístina.
Další výtvarná díla na závěrečnou benefiční aukci poskytli mimo jiné místní známí
umělci, například p. Holešínský nebo p. Milota. Svá díla rovněž věnovali mladí
začínající autoři ze Základní umělecké školy nebo Domova dětí a mládeže
v Třeboni.
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Na závěrečnou dražbu byli pozváni představitelé města a zástupci místních
významných podnikatelů. Aukci doprovázelo benefiční vystoupení country kapely
Hráz a dětí z Umělecké školy v Třeboni.
Průběh celé kampaně i samotná aukce pak měla velmi uspokojivý průběh
a výtěžek 61 tisíc korun byl příjemným završením snahy organizátorů.
Výtěžek byl rozdělen mezi zúčastněné
neziskové organizace dne 20. ledna 2010
v salonku
restaurace
Harmonie
v Lázních Aurora. Na toto setkání byli
přizváni také zástupci prachatických
neziskových organizací, pro které byl
připraven program. Prachatičtí si prohlédli
budovu zrekonstruovaných prostor nového
Městského úřadu v Třeboni a navštívili
jednu
z neziskových
organizací
–
Lékařskou
službu
první
pomoci.
Před samotným
setkáním
s třeboňskými
partnery
si
ještě
prohlédli
Wellness centrum Lázní Aurora. Vzájemné setkání pak proběhlo v příjemně
přátelské atmosféře a přineslo řadu podnětů pro organizace a spolky z obou měst.
Mimo jiné byla oběma stranami kladně hodnocena společná kampaň organizovaná
v roce 2009 a byly naplánovány další kroky vzájemné spolupráce. V roce 2010
se tak například společnými silami zúčastní neziskové organizace z Třeboňska
a Prachaticka přeshraniční výstavy neziskových organizací v rakouském
Gross Siegharts. Aktivity související se zajištěním přeshraničních částí kampaně
„Měsíc pro neziskový sektor“ (Projekt: Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci
Třeboňsko – Waldviertel, registrační číslo M00038) jsou spolufinancovány
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program Cíl 3
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013).
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha
Stav majetku k 31. 12. 2009 v tis. Kč
Finanční majetek
Pohledávky z obchodních vztahů
Nárok na dotace
Drobný hmotný majetek v hodnotě do 40 tis. Kč

541
30
1 269
16

Celkem majetek

1 856

Stav závazků k 31. 12. 2009 v tis. Kč
Závazky k dodavatelům
Závazky z půjček
Závazky k zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
Ostatní daně
Daň z příjmu

88
1 300
33
17
1
0

Celkem závazky

1 439

Přehled výnosů podle zdrojů v tis. Kč
Výnosy
Prodej služeb
Dotace (EU, rozpočet ČR, Jihočeský kraj)
Dary (fyzické osoby)
Partneři
Úroky (ČSOB)

Třeboňská rozvojová společnost o.p.s., Dukelská 145, 379 01 Třeboň
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512
556
13
0
2
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Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb a na správu o.p.s. v tis. Kč.
Spotřeba materiálu
Cestovné
Reprezentace
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

Hlavní činnost
27
7
0
621
564
178
1 397

Hospodářská činnost
0
0
0
58
57
1
116

Celkem
27
7
0
679
621
179
1 513

Vývoj a konečný stav fondů o.p.s.
Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 1 000 000 Kč.
Výsledek hospodaření společnosti v roce 2008 (ztráta 573 tis. Kč) byl zaúčtován
na účet: Neuhrazené ztráty minulých let. Výsledkem hospodaření roku 2009 je
ztráta ve výši 386 tis. Kč.

Doplňující informace: v tis. Kč
výnosy z hlavní činnosti
výnosy z doplňkové činnosti
dotace
dary
vlastní jmění

354
251
868
420
1 000

Počet zaměstnanců
3 pracovníci na hlavní pracovní poměr, 7 pracovníků na dohody (dohody
o provedení práce nebo dohody o provedení pracovní činnosti).
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PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
1. Obecné údaje
Název:
Sídlo:
Právní forma:

Třeboňská rozvojová o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
obecně prospěšná činnost

2. Předmět činnosti
»
»
»
»

Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska
Podpora přeshraniční meziregionální spolupráce
Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti
Podpora rozvoje lidských zdrojů

3. Doplňková činnost
»
»
»

zprostředkování obchodu a služeb
činnost podnikatelských, finančních, organizačních, ekonomických poradců
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti

4. Správní rada
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Zdeněk Daňha, RČ:560905/1107
Pavel Barnáš, RČ:670302/1171
Miroslav Dvořák, RČ:620903/1323
Miroslav Plucar, RČ:490911/102
Eduard Janát, RČ:611027/0100
Miloslav Poes, RČ:520711/301

5. Dozorčí rada
Andrea Tajanovská, RČ: 736202/4120
Petra Zimmelová, RČ: 725502/1400
Pavla Koubová Nováková, RČ: 766017/121

6. Zakladatelé Třeboňské rozvojové o.p.s.
Zdeněk Daňha, RČ: 560905/1107
Miloslav Ježek, RČ: 471116/056
Vklad do vlastního jmění: 1 000 000 Kč
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7. Změny zakládací smlouvy a složení řídicích orgánů
V roce 2009 nedošlo k žádným změnám zakládací smlouvy ani ve složení správní
a dozorčí rady společnosti.

14. 4. 2010

……………………………………………………………………………
Ing. Zdeněk Daňha, předseda správní rady (do 3. 3. 2010)
Ing. Eliška Hájková, předseda správní rady (od 4. 3. 2010)
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