
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2015 



 
 
Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 
přeměnou z Nadace Venkovský prostor. 

 
 

Naše společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci:  

• projektů podporujících trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí v Euroregionu Nisa se 
zvláštním důrazem na podporu spolupráce a vzájemného poznávání mezi  obyvateli, orga-
nizacemi a institucemi v příhraničních oblastech České republiky a Svobodného státu Sasko 
a utužování dobrých mezilidských vztahů v této příhraniční oblasti, 

• projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, péči o krajinu, krajinotvorbu a ekolo-
gickou výchovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa, 

• projektů zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské malovýroby, ekologického zeměděl-
ství, lesnictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce s příslušnými školami, učilišti, or-
ganizacemi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu Nisa, 

• projektů zaměřených na zdravou výživu a výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu 
stylu a odpovědnosti vůči vlastnímu zdraví v Euroregionu Nisa, 

• projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu 
práce v Euroregionu Nisa. 

O SPOLEČNOSTI 
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Správní rada: 
 
Thaddeus Ziesch – předseda 
Jiří Teplý – člen 
Helmut Müller  – člen  
  
Dozorčí rada: 
 
Ing. Martin Mrázek – člen  
Ing. Jitka Tvrzníková – člen 
Libor Uzel – člen  
 
Výkonný ředitel: 
 
Jan Tandler 
 
Projektoví manažeři: 
 
Dipl.-Kfr. Kateřina Sýkorová 
Mgr. Helena Friolová 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
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MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A PŘÍSTROJO-
VÉHO VYBAVENÍ  
 
Příjemce dotace: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
Koordinátor projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Liberecký kraj 
Období realizace: 1. dubna 2014 – 31. prosince 2015 
 
 
Naše společnost se podílela koordinaci projektu jehož cílem projektu bylo dosažení vyšší kvality 
a efektivity poskytování veřejných zdravotnických služeb příjemcem dotace Zdravotnickou zá-
chrannou službou Libereckého kraje. Výsledek projektu tak napomáhá zlepšení spolupráce všech 
složek IZS, fungování základního funkčního a technologického rámce komunikace ZZS s ostatními 
složkami IZS a zkvalitnění parametrů informačních systémů operačního řízení. Významným prv-
kem řešení problémů v rámci projektu bylo zavedení moderních prostředků a prvků elektronizace 
zdravotnictví (tzv. eHealth). 
 
Těchto cílů bylo dosaženo pořízením 20 nových sanitních vozů RLP třídy "C" vhodných pro instala-
ci a provoz nových moderních a potřebných technologií pro přenos dat, zdravotnické techniky a 
přístrojů, včetně pořízení a zástavby tohoto technologického a přístrojového vybavení. 
 
 

PROGRAM IOP 
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EUROPEAN ROAD SAFETY TUNES 
Realizátor projektu na české straně: HBH Projekt spol. s r.o. 
Spolupracující partner: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: EU, Česká republika 
Období realizace: červenec 2015 – červen 2016 
 
 
 
Projekt European Road Safety Tunes bude implementovat bezpečnostní aktivity pro novou gene-
raci mladých řidičů. Bude vyvinuta a implementována metoda, která zahrne různé druhy sociální-
ho umění, vzdělávání vrstevníků vrstevníky, emoce a sociální média.  
 
V roce 2015 zahájil člen sítě evropských partnerů a realizátor projektu na české straně spolupráci 
s naší společností, která dostala za úkol přípravu a realizaci workshopů pro středoškolskou mlá-
dež. Jejich rámci bude interaktivním způsobem v rámci výuky podporováno uvědomění dopravně 
bezpečnostních rizik a jejich předcházení. 
 
 
  
 

PROGRAM CÍL3 
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PĚT KLÍČŮ KE ZDRAVÍ 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Jan Tandler, Kateřina Tandlerová 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. 2. 2014 - 30. června 2016 

 

Cílem projektu je tvorba a vydání metodicko-didaktického materiálu pro mateřské školy, který 
bude v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV") 
a na strategické dokumenty národního vzdělávání prosazovat zdravý životní styl do výchovy před-
školních dětí. 

V rámci projektu bude vytvořen interaktivní výukový materiál, který bude obsahovat 5 tematic-
kých celků. Tyto celky budou zpracovány ve formě projektových týdnů, resp. dnů a mateřské ško-
ly je budou moci zařadit do svého programu během školního roku dle aktuálních potřeb či událos-
tí. Během těchto projektových týdnů se děti seznámí se zásadami správné výživy, se zdravým 
životním stylem, s původem potravin, hygienou a další. Výukové činnosti tvořící projektové týdny 
budou vycházet z prožitkové pedagogiky a budou postaveny na událostech, které děti prožívají 
a sami zažívají (pečení chleba, domácí oslava, příprava na výlet apod.) 

ALBERT POMÁHÁ 
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K NAŠIM DALŠÍM AKTIVITÁM PATŘILY V ROCE 2015 TYTO: 
 
 
• Spoluúčast na pořádání či zajištění účasti českých seniorů na přeshraničních akcích ve spo-

lupráci s partnerskými organizacemi Pogranicze a Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen 
e.V. zahrnující mimo jiné Mezinárodní den seniorů 2015. 

 

• Partnertví při iniciaci a pořádání akcí v souvislosti s 6. odbornou konferencí občanské 
angažovanosti ve venkovském prostoru pod vedením Saského zemského kuratoria 
Venkovský prostor e.V. a ve spolupráci s Libereckým krajem.  

 

• Příprava projektových žádostí v rámci nového dotačního období 2014-2020. 

 

 

DALŠÍ PROJEKTY 
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Venkovský prostor o.p.s. realizuje také tzv. doplňkové činnosti, které mají za cíl získání 
finančních prostředků pro financování hlavních, obecně prospěšných činností a projek-
tů. Těmito doplňkovými činnostmi byly v roce 2015 následující služby: 
 
 
 
• Projektový management projektu Fakulty umění a architektury TU v Liberci s názvem 

„Topografie staveb architektury moderny (TOPOMOMO)“ financovaného z fondu přeshranič-
ní spolupráce Cíl3 SN-CZ. 

• Odborné konzultace a poradenství v rámci projektového managementu a fundraisingu 
např. pro Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy v Hejnicích, Nadační fond ProLiberec nebo Galvanoplast Fischer s.r.o. 

• Překladatelská a tlumočnická činnost pro Krajský úřad Libereckého kraje, Statutární město 
Liberec a další. 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ—ROZVAHA (v tisících Kč) 
 
 

 
 
 

AKTIVA Počáteč-
ní stav 

Konečný 
stav 

Dlouhodobý ne-
hmotný majetek 
celkem 

+17 +17 

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem +1 165 +1 165 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku -638 -638 

Pohledávky celkem +1 211 +138 

Krátkodobý finanční 
majetek  +611 +447 

Jiná aktiva celkem +6 +5 

Součet aktiv +2 372 +1 134 

PASIVA Počáteční 
stav 

Konečný 
stav 

Jmění celkem +2 266 +1 452 

Výsledek hospo-
daření celkem -313 -529 

Krátkodobé závaz-
ky celkem +373 +189 

Jiná pasiva cel-
kem +46 +22 

Součet pasiv +2 372 +1 134 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek        - 216 tisíc Kč 
 

 

 
 

NÁKLADY  V tis. Kč 

Spotřebované nákupy +22 

Služby celkem +428 

Osobní náklady celkem +147 

Ostatní náklady celkem +20 

  

Náklady celkem +617 

VÝNOSY V tis. Kč  

Tržby z prodeje služeb +353 

Ostatní výnosy celkem +48 

  

  

Výnosy celkem +401 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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