
Koordinační uskupení NNO Vysočiny 

(KOUS Vysočina) vzniklo právě 

z potřeby napomoci všem nezisko-

vým organizacím, které nestačí na 

všechny úkoly a povinnosti. KOUS 

Vysočina také přichází s nabídkou 

spojit síly neziskovek, najít společné 

jmenovatele a potřeby. 
 

Pro zvýšení efektivity a profesionali-

ty přešlo koordinační uskupení do 

právní formy – občanského sdruţení. 

Za krátké období trvání tohoto sdru-

ţení můţeme jiţ hodnotit a posoudit, 

zda naše směřování je správné. Vel-

mi nás těší a posiluje, ţe jsme našli 

podporu nejen u našich partnerů 

v rámci obcí a měst, ale také u ve-

dení našeho kraje.  Díky této pod-

poře jsme se více mohli zapojit do 

aktivit, které vyţadují větší časové a 

materiální zázemí. Spolupracovali 

jsme při aktualizaci analýzy NNO, 

strategického plánu rozvoje NNO i 

setkávání s neziskovými organizace-

mi v obcích s rozšířenou působností. 
 

Moc rád bych chtěl všem, kteří se 

jakkoliv podíleli na činnosti KOUS 

Vysočina, poděkovat. Bez jejich při-

činění, nápadů i aktivit bychom stále 

přešlapovali někde na předměstí. 

Také bych rád pozval ke spolupráci 

další zájemce a ochotné nadšence, 

kteří nám pomohou tam, kde naše 

síly a um nestačí. 
 

Pojďme společně vytvářet, přetvá-

řet, budovat a realizovat naše plá-

ny, náš ţivot!    

   Petr Haška 

Říká se, ţe skoro kaţdý Čech je čle-

nem v některé neziskové organizaci. 

To je skvělá zpráva, protoţe pak 

nám odpadá spousta vysvětlování, 

coţe to NNO vlastně je!! Přesto stále 

spousta lidí i dnes nechápe a netuší, 

ţe to není nic tajemného a záhadné-

ho. Jde i o to pochopit, co a kdo 

všechno do nestátních neziskových 

organizací  patří a hlásí se k nim. 

Hasiči, včelaři, zahrádkáři, různé 

svazy, kluby a prospěšné společnos-

ti. Také však církve, náboţenské 

společnosti a církevní právnické oso-

by. „Neziskovky― mají různou podo-

bu, různé uspořádání, různý druh 

činností. Jedny jsou pro děti, jiné pro 

seniory, další pro osoby se zvláštní-

mi potřebami. Jedny pracují ryze 

v rámci volnočasových aktivit a pou-

ze na bázi dobrovolníků, jiné zase 

naopak poskytují své sluţby jako 

profesionálové a zaměstnávají 

spoustu pracovníků. A tak bychom 

mohli ve výčtu aktivit a různorodosti 

pokračovat ještě dlouho. 
 

Ne jinak je tomu i v našem kraji Vy-

sočina. Podle statistik je na Vysočině 

zaregistrováno přes 5000 nestátních 

neziskových organizací.  
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Tento text můţe obsahovat 

150 - 200 slov. 

Jednou z výhod pouţití bul-

letinu jako propagačního 

materiálu je moţnost vyuţití 

obsahu z jiných reklamních 

materiálů, jako jsou novino-

vé články, studie trhu a 

zprávy. 

I kdyţ hlavním cílem distri-

buce bulletinu můţe být pro-

dej výrobku nebo poskyto-

vané sluţby, klíčem k vytvo-

ření úspěšného bulletinu je 

jeho uţitečnost pro čtenáře. 

Velmi dobrý způsob, jak do 

bulletinu přidávat uţitečný 

obsah, je psaní vlastních 

článků nebo uvedení kalen-

dáře nadcházejících událostí 

či zvláštních nabídek, které 

propagují nový výrobek. 

Při psaní článků je moţné 

čerpat z webu, odkud se 

rovněţ dají získat články k 

„vyplnění místa―. Můţete 

psát o různých tématech, 

mějte však na paměti, ţe 

články mají být krátké. 

Většina obsahu, který do 

bulletinu zahrnete, můţe být 

pouţita i na webu. Aplikace 

Microsoft Publisher nabízí 

jednoduchý způsob, jak pře-

vést bulletin na webovou 

publikaci. Takţe jakmile 

dopíšete bulletin, převeďte 

jej na web a uveřejněte. 

Nadpis vnitřního textu  

Nadpis vnitřního textu  
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Titulek popisující 
obrázek nebo grafi-
ku 

Dne 29. 5. 2008 byl na VI. Krajské 

konferenci kraje Vysočina zvolen  

Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE - 

střediska v Myslibořicích. 

Předseda sdruţení KOUS Vysočina 

Výkonná rada NNO 

Výkonná rada NNO je sloţená ze 
zvolených zástupců z jednotlivých 

sekcí.  

Byla ustanovena v roce 2002 a od 
té doby koordinuje činnost uskupení 
v mezidobí Krajských konferencí 
NNO kraje Vysočina. Kaţdé 2 roky 
je obměňována, naposledy v květnu 

2008. 

V roce 2009 proběhlo 10 setkání.  

Nejdůleţitější body ze setkání: 

 Pravidelné informace z kraje Vy-
sočina prostřednictvím Pracovní 
skupiny krajského úřadu kraje Vy-

sočina pro NNO 

 Pravidelné informace z jednotli-
vých sekcí 

 Přijímání nových členů KOUSu 

 Komunikace s radními kraje Vyso-
čina 

 Výběrové řízení na asistentku 
KOUSu (přijata Soňa Baueršímo-
vá) 

 Provoz a úpravy www stránek 

 Příprava ţádosti o dotaci na kraj 
Vysočina včetně rozpočtu 

 Příprava vzdělávacích aktivit pro 
NNO 

(jedno setkání bylo výjezdní— Ob-
lastní charita Havlíčkův Brod) 

Petr Haška  

SETKÁNÍ VÝKONNÉ 

RADY NNO JSOU 

VEŘEJNÁ:  

ZÁSTUPCI NNO SE 

JICH MOHOU 

ZÚČASTNIT JAKO 

HOSTÉ, KDE MOHOU 

PŘEDNÁŠET SVÉ 

PŘÍSPĚVKY. 



Zástupci NNO v dalších orgánech: 

 zástupce v Radě vlády pro NNO 

  Slavomír Pavlásek  

 Zástupce v Radě vlády pro NNO 

- výbor pro regiony 

  Jiří Němec 

 Zástupce v monitorovacím výboru 

Regionálního OP Jihovýchod 

  Jozef Zetěk 

 Zástupce v Radě pro rozvoj lid-

ských zdrojů kraje Vysočina(RRLZ) 

  Zuzana Pěchotová 
 

 

Slavomír Pavlásek byl jmenován  

předsedkyní Rady vlády Dţami-

lou Stehlíkovou členem Rady vlá-

dy pro NNO (září 2008) členem 

dosud. V roce 2009 se zúčastnil  

jednání Rady vlády ve věcech 

návrhů a přijímání zákonů. Účastní 

se jednání Výboru Rady vlády 

NNO. 

Jiří Němec - byl jmenován předsed-

kyní Rady vlády Dţamilou Stehlí-

kovou, členem komise dosud. V 

roce 2009 se zúčastnil jednání 

komise. Předseda Krajské organi-

zace Pionýra kraje Vysočina, člen 

Rady dětí a mládeţe Kraje Vyso-

čina 

 Jozef Zetěk - účast na 2 jedná-

ních. Monitorovací výbor se pře-

svědčuje o účinnosti a kvalitě pro-

vádění operačního programu v 

souladu s těmito ustanoveními: po-

suzuje výsledky provádění pro-

gramu, na základě dokumentů 

hodnotí pokrok v dosahování cílů 

OP, posuzuje a schvaluje kritéria 

pro výběr financovaných operací. 

Mimo to je také členem výběrové 

komise pro Globální granty 

OPVK kraje Vysočina a členem 

Pracovní skupiny Výboru regio-

nálního rozvoje kraje Vysočina 

pro Zdravý kraj a místní Agendu 

21 

Zuzana Pěchotová - rada se sešla 

v roce 2008 celkem třikrát. Pro-

běhl Týden vzdělávání dospě-

lých, který RRLZ kaţdoročně or-

ganizuje. RRLZ doporučila projek-

ty do soutěţe Dobrá rada nad 

zlato v TOPREGIONU. Mimo to je 

členkou prezidia České rady hu-

manitárních organizací     
 

 

Zástupci v komisích kraje: 

 komise zemědělství a ŢP  

   Jozef Zetěk 

 komise cestovního ruchu a vnějších 

vztahů        Darina Fejtová 

 Komise sociální a protidrogové 

politiky       Ladislav Bárta 

 Komise zdravotní 

    Alena Řehořová 

 Komise pro volný čas 

    Martin Paclík 
 
 

Jedná se o navrţené zástupce do 

komisí kraje.  

V roce 2009 působili v komisích 

pouze Ladislav Bárta, Martin Paclík 

 

Zástupci pověření NNO k zastupování mimo KOUS 
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NEDÍLNOU 

SOUČÁSTÍ PRÁCE 

KOUSU 

VYSOČINA, O.S. 

JE PROSAZOVÁNÍ 

NEZISKOVÉHO 

SEKTORU JAKO 

CELKU VŮČI 

RŮZNÝM 

PARTNERŮM 

Zuzana 
Pěchotová 

Koordinátorka/asistentka KOUS Vysočina 

zek na období březen—prosinec 

2009. 

Stala se jí Soňa Baueršímová. 

V rámci výběrového řízení byla z 

několika kandidátů přijata koordi-

nátorka KOUSu  na poloviční úva-

Ladislav 
Bárta 

Soňa 
Baueršímová 



 kaţdoroční setkání NNO-ŢP 

z celého kraje Vysočina 

 seminář „Péče o chráněná území a 
další přírodně významné lokality 
na Českomoravské vysočině― za 
účasti zástupců státní správy, pra-
covníků Správ NP a CHKO a zá-
stupců neziskovek nejen z kraje 

Vysočina 

 vstoupení v platnost Krajské kon-
cepce environmentálního vzdělává-

ní, výchovy a osvěty 

 prezentace NNO ze sekce na Dni 
otevřených dveří na krajském úřa-
dě kraje Vysočina, který byl za-
měřen na ţivotní prostředí  

 

Plány do budoucna: 
 pokračování v dosavadní činnosti, 

vydat Výroční zprávu za NNO-ŢP 
za roky 2008 a 2009. 

www.chaloupky.cz 
www.ekovysocina.cz 

Sekce Ekologie a ţivotní prostředí 

Sekce poradenství, občanská osvěta, ochrana práv,  
Mezinárodní aktivity, vzdělávání a výzkum 

nářem připravovaným sekcí byl se-

minář na téma „Jak psát úspěšné 

projekty―, kterého se zúčastnilo 52 

účastníků. Jako lektory jsme vyuţili ty 

nejzkušenější z členských NNO, kteří 

měli cenné informace pro ostatní. 
 

Plány do budoucna: 

Sekce chce pokračovat v započatých 

aktivitách - plánuje pokračování se-

minářů pro NNO i další rozšíření a 

vydání informační broţury v dalším 

období. 
 

www.centrum-ji.tym.cz 

www.csz.cz 

Zvolení zástupci sekce 

 Dana Fiedlerová - ředitelka cen-

tra multikulturního setkávání, o. s., 

členka rady sboru Apoštolské 

církve 

 Marta Vencovská - předsedkyně 

ZO ČSŢ Lípa, členka krajské rady 

ČSŢ kraje Vysočina 

Aktivity 

Sekce funguje více na e-mailové bá-

zi. Připravili jsme v roce 2009 pro 

členy semináře základů PC pro mír-

ně pokročilé. O semináře ze strany 

zástupců NNO zájem, další roky po-

čítáme s pokračováním. Dalším semi-
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NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE, 

KTERÉ JSOU 

ČLENY KOUS 

VYSOČINA, 

MOHOU 

PRACOVAT VE 

VÍCE SEKCÍCH.  

P Ř E H L E D  S E K C Í  D L E  O B O R U  Č I N N O S T I  

Zvolení zástupci sekce 

 Jozef Zetěk - ředitel Chaloupky 

o. p. s., školská zařízení pro zá-

jmové a další vzdělávání, praco-

viště středisko Chaloupky u Kněţi-

ce a středisko Ostrůvek ve Vel-

kém Meziříčí 

 Iveta Machátová  

Předsedkyně ZO Českého svazu 

ochránců přírody Kněţice, pra-

covnice Chaloupky o. p. s. 
 

Aktivity: 

 elektronický informační servis pro 

NNO v sekci - rozesláno 121 e-

mailových zpráv 

 funkční stránky www.ekovysocina.cz, 

které přináší pozvánky na akce, 

zprávy z dění v oblasti ochrany 

přírody nejen v kraji Vysočina, ad-

resář neziskovek v oblasti ochrany 

přírody, měsíční návštěvnost strá-

nek je v průměru 980 návštěv.  



Zvolení zástupci sekce 

 Zdeněk Navrátil - spoluzaklada-

tel a řádný člen organizací Ertep-

le a Hmla, o.s., provozovna KC 

Batyskaf, člen Sportovního klubu 

Batyskaf a Civic, o.s., v roce 2009 

zvolen tiskovým mluvčím KOUSu 

 Slavomír Pavlásek - člen Archiv-

ního a kronikářského spolku Pav-

lov a SDH Pavlov, Divadelního 

souboru Karla Čapka Třešť a 

MAS Telč z Pavlova.  

Aktivity: 

 informační servis pro 32 organizací, 

které se zabývají kulturními aktivi-

tami různého zaměření  

 sekce se schází 1x za půl roku 

 oba zástupci se podíleli na tvorbě 

Strategického dokumentu rozvoje 

NNO kraje Vysočina 

 

Příklady dobré praxe 

Kulturní festival „Pod Zelenou horou― 

organizovaný o.s. Erteple a Hamla, 

stálá podpora a provoz Kulturního 

centra Batyskaf ve Ţďáru nad Sáza-

vou. V průběhu dvou let uspořádali 

téměř 80 akcí, především na neko-

merčních kulturních aktivitách.  Ob-

dobně působí o.s. Divadelního sou-

boru Karla Čapka v Třešti, který na-

studoval 6 divadelních her pro veřej-

nost, nastudoval 5 her svého loutkař-

ského souboru pro děti a působil při 

mnoha jiných kulturních veřejných vy-

stoupeních. V letech 2009 a 2010 se 

stal spolu s Městem Třešť jejím spo-

lupořadatelem. „Třešťské divadelní-

ho jara―.  
 

www.batyskaf.net 

Sekce kultura a umění 
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Přehled sekcí dle oboru činnosti  

WWW.KOUS.CZ 

Zvolení zástupci sekce 

 Petr Haška - ředitel a předseda 

správní rady Diakonie ČCE - stře-

diska v Myslibořicích, předseda 

KOUS, zástupce KOUSu v porad-

ním sboru Úřadu práce Třebíč 

 Anna Blaţková - ředitelka Ob-

lastní charity Havlíčkův Brod 

Aktivity: 

 sekce sdruţuje profesionální ne-

ziskové organizace v oblasti posky-

tování sociálních a zdravotních slu-

ţeb (cca 35 organizací) 

 sekce se sešla v roce 2009 3x 

 významně se podílí na vytváření 

koncepce a pravidel financování 

sluţeb 

 koordinuje činnost NNO v této ob-

lasti 

 Poskytuje informační a poradenský 

servis 

 Podporuje spolupráci mezi obcemi, 

krajem a NNO 
 

Příklady dobré praxe 

Se sekcí aktivně spolupracují radní 

za sociální oblast i pracovníci sociál-

ního odboru kraje Vysočina. 

Pracovníci odboru vyuţívají setkání 
sekce k prezentacím, proběhla např. 
Prezentace o průběhu inspekce kva-
lity sociálních sluţeb, Informace o vý-
voji financování (dotací), Novinky ze 
sociálního odboru. 
Na sekcích pravidelně předával in-
fomrace Ladislav Bárta, který se 
účastnil jednání komise sociální a 
protidrogové politiky. 
 

www.domovmysliborice.org 

www.charitabh.cz 

Sekce sociálně zdravotní 



Zvolený zástupce sekce 

 Martin Paclík - aktivní v organi-

zacích: Javořice—k.p.E.T. Setona, 

Jejda, je aktivním téţ v Radě dětí 

a mládeţe kraje Vysočina, kde 

působil několik let jako předseda 

a také v České radě dětí a mlá-

deţe. Je dlouhodobým propagá-

torem a organizátorem letních tá-

borů a Bambiriád nejen na Vyso-

čině ale i v rámci celé republiky. 
 

Sekce volný čas dětí a mládeţe se 

shoduje s jiţ fungující Radou dětí a 

mládeţe kraje Vysočina (dále jen 

RDMKV)  

RDMKV zastupuje 24 organizací s 

20 000 členy. 

Aktivity: 

 vydání a distribuce Kalendáře tá-

borů na Vysočině 2009 

 Organizace akce Bambiriáda 

2009 

 Spolupráce na vzdělávacích pro-

gramech v kraji Vysočina 

 Právní poradenství pro členy 

RDMKV zdarma 

 Práce na aktualizaci a rozšíření sys-

tému - GIS mapování táborů 

 Spolupořádání akcí RVVZ, CVVZ 

atd. vedoucích k vzájemné komuni-

kaci mezi organizacemi a k rozšíře-

ní znalostí a dovedností pracovníků 

s dětmi a mládeţí na Vysočině 

         www.rdmkv.cz 

Sekce volný čas dětí a mládeţe 

Sekce sport, rekreace a tělovýchova 

statek členů odpovídající oborové 

činnosti je tato sekce nefunkční. 

Pro toto volební období nebyly zvo-

leni pověření zástupci a pro nedo-
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NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE 

JSOU 

ZÁKLADNÍM 

KAMENEM 

OBČANSKÉ 

SPOLEČNOSTI 

Sekce organizací seniorů a zdravotně postiţených 

 Hlavním posláním je ochrana a ob-

hajoba potřeb práv a zájmů zdra-

votně postiţených v kraji Vysočina 

 Zefektivnění servisní činnosti 

(poradenství, informační servis) 

KOUSu pro organizace zdravotně 

postiţených a seniorů a prohloubení 

spolupráce mezi nimi 

 Zajištění spolupráce s partnery KOU-

Su, zejména s krajskou samosprá-

vou a samosprávami obcí v regionu 

Všechny aktivity se podařilo zreali-

zovat a budou pokračovat i nadále. 

www.snncr-vysocina.cz 

www.tyflovysocina.cz 

Zvolení zástupci sekce 

 Jiřina Kocmanová - ředitelka 

Svazu neslyšících a nedoslýcha-

vých v ČR, Krajské organizace Vy-

sočina a tlumočnice znakové řeči. 

Předsedkyně národní rady zdra-

votně postiţených kraje Vysočina 

a členka výkonného výboru Cen-

ter zdravotně postiţených kraje 

Vysočina.  

 Pavel Hegner - ředitel Tyflo Vy-

sočina o.p.s., předseda sdruţení 

Organizace nevidomých 
 

Aktivity: 

 v sekci je 18 organizací 



Na počátku roku čítal KOUS 33 čle-

nů. K 31. 12. se rozrostl na 65. 

Členy přijímá výkonná rada na nej-

bliţším setkání od přijetí přihlášky. 
 

Členové získali: 

 Informační servis - členové získá-
vali informace prostřednictvím inter-
netových stránek a e-mailových ro-

zesílek. 

 Propagace činnosti - Členové mohli 
vyuţít propagace prostřednictvím 
www.kous.cz, e-mailové rozesílky, 

byly připraveny 3  

 Semináře pro neziskové organiza-

ce v roce 2009 (pro členy zdarma) 

 Kurz práce na počítači pro 

začátečníky   

 Jak psát projekt 

 Seminář Výměna zkušeností 

se zahraničními partnery 

 2.Krajský diabetologický den 

 Poradenský servis - organizace 
mohly vyuţít moţnosti poradit se s 
ostatními NNO navzájem, popř. s 

odborníky. 

 Šanci něco změnit - prostřednictvím 
pověřených zástupců se mohli vyja-
dřovat k aktuálním tématům týkají-

cích se neziskového sektoru 

Péče o členskou základnu 

Seznam členů 

postiţených Vysočina 

 Na počátku, o. s. 

 O.s. pro duševně nemocné 

VOR Jihlava 

 Občanská poradna Jihlava 

 Občanská poradna Třebíč 

 Občanské sdruţení Chalupa 

 Občanské sdruţení KADET 

 Oblastní charita Havlíčkův 

Brod 

 Oblastní charita Jihlava 

 Oblastní charita Třebíč 

 Oblastní charita Ţďár nad 

Sázavou 

 Organizace nevidomých 

 Pěstounské rodiny kraje 

Vysočina 

 Pobočka ČSO na Vysočině 

 Rada dětí a mládeţe kraje 

Vysočina 

 ROMART ČR 

 Roska Havlíčkův Brod 

 Sdruţení Krajina 

 Sdruţení Krajina, pobočka 

SEV Krajinka 

 Sdruţení Křesťanských seni-

orů, okr. Pobočka ŢnS 

 Sdruţení Parkinson, o.s.  

 SK SHS Třebíč 

 Soubor lidových písní a tan-

ců Trnávka 

 Sportovní klub Batyskaf 

 Archivní a kronikářský spo-

lek Pavlov 

 Asociace pomáhající lidem 

s autismem - Apla Vysoči-

na, o. s. 

 Bratr Kálef, o. s. 

 Centrum multikulturního 

vzdělávání, o.s.  

 Civic, o. s. 

 Česká rada nevidomých a 

slabozrakých 

 Český svaz ţen - kraj Vy-

sočina 

 Denní centrum Barevný svět 

 Diakonie ČCE—středisko v 

Myslibořicích 

 DIANA Třebíč, o. p. s. 

 Divadelní soubor Karla 

Čapka, o.s. 

 Domov blahoslavené Bro-

nislavy 

 Dům sv. Antonína 

 Ekoinfocentrum 

 Erteple a Hmla, o. s. 

 Farní charita Pacov 

 Fokus Vysočina 

 G Vysočina, o. s. 

 Chaloupky, o. p. s. 

 Ječmínek, o. s. 

 Krajská organizace Pioný-

ra kraje Vysočina 

 Krajská rada zdravotně 
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 STŘED 

 Středisko křesťanské po-

moci - azylový dům pro 

muţe 

 Svaz diabetiků - územní 

organizace 

 Svaz neslyšících a nedoslý-

chavých v ČR - Poradenské 

centrum Jihlava 

 SNN ČR—ZO Pelhřimov 

 SNN ČR, ZO Třebíč 

 SNN ČR KO Vysočina 

 SNN ČR, Okresní výbor 

Havl. Brod 

 Svaz postiţených civilizač-

ními chorobami v ČR, o. s. 

 SPCCH ZO Třešť 

 Svaz tělesně postiţených v 

ČR, o.s. MO Třešť 

 Tyflo Vysočina Jihlava, o. 

p. s. 

 ÚSVIT—zařízení SPMP 

 Územní organizace Svazu 

diabetiků ČR, Jihlava 

 Zámecký statek 

 ZO Českého svazu ochrán-

ců přírody Kněţice 

 ZO Českého svazu ochrán-

ců přírody Velké Meziříčí 

 ZO ČSOP SEV Mravenec 

 ZO SPCCH Stonařov 

 ŢIVOT 90—Jihlava 



KOUS Vysočina, o. s. 
Myslibořice 1,  
PSČ: 675 60 
 
Registrace: 26.5.2008 
pod č.j.  
VS/1-1/71759/08-R 
 
IČ: 227 346 86 
 
Pověřená osoba: Petr 
Haška - předseda 
Telefon: 605 172 833 
E-mail  kous@kous.cz 
Číslo bank. účtu:  
22 39 40 964/0300 
 
Kancelář sdružení: 
KOUS Vysočina, o. s. 
(ŽIVOT 90 - Jihlava) 
Žižkova 98 
586 01 Jihlava 
 
Úřední hodiny: 
Každé pondělí  
13:00 - 17:00 
 
Koordinátorka: 
Soňa Baueršímová 
Telefon: 605 485 691 
E.mail: 

www.kous.cz 

Děkujeme: 

 vedení kraje Vysočina za podporu a naději v další spolu-

práci 

 Odboru regionálního rozvoje, krajského úřadu kraje Vyso-

čina za všestrannou pomoc v rámci aktivit KOUS 

 Všem neziskovým organizacím, které se zapojily do činnosti 

a aktivit KOUS Vysočina nebo se staly členy KOUSu. 

 

Účet KOUSu Vysočina - je vedený 
u Československé obchodní banky, 
a.s., Poštovní spořitelny, Jihlava 
Č. ú. 223940964/0300 
 
Příjmy: 
Trţby z prodeje sluţeb    15 000,00 
Úroky               177,01 
Přijaté přísp. zčt. mezi. org.4 500,00 
Přijaté příspěvky           1 200,00 
Provozní dotace      180 000,00 
—————————————–— 
Výnosy celkem        200 877,01 
 
 

Zůstatek            8 026,31 

 
 

Výdaje: 
1.Spotřeba materiálu        5 472,70 
2.Cestovné         19 174,00 
3.Náklady na reprezentaci 6 355,00 
4.Telefony                    2 400,00 
5.Nájem         35 794,00 
6.Drobný nehm. majetek    2 637,00 
7.Ostatní sluţby        16 265,00 
8.Mzdové náklady        103 639,00 
9.Jiné ostatní náklady        1 114,00 
———————————–—–— 
Náklady Celkem       192 850,70 
 
 

(Částky jsou uvedeny v Kč) 

Hospodaření  

KO U S  V Y S O Č I N A ,  O B Č A N S K É  S D R U Ţ E N Í  

Poděkování 
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