
Kostka Krásná Lípa, p. o. 

Zpráva o činnosti rok 2008 

Zpráva k 31. 12. 2008 

Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2009. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2009. 

O zřizovatele získala dotaci na provoz ve výši  335 tis. Kč. Další příjmy měla z podnájmu nebytových 

prostor a zajištění služeb, zejména vzdělávání. 

Rozpočet pro rok 2008 byl vyrovnaný. Hospodářský výsledek za rok 2008 je 315 tis. Kč 

Počet zaměstnanců: 2 úvazky + DPP a DPČ 

Majetek: 0 

Závazky: 0 

Pohledávky: 0 

Hlavní činnost dle zřizovací listiny: 

1) komunitní plánování na Šluknovsku – vedení manažerské skupiny při zpracování Plánu 

rozvoje služeb na Šluknovsku, sestaveni elektronického katalogu služeb  (cca 35 měst a 

organizací) - podána žádost na dotaci, 

2) sociální služby: 

a.  zpracován projekt Flexibilně pro odlehčovací služby, 

b. zpracován projekt „S rodiči do školky“ – příprava dětí a jejich rodičů na zápis do ZŠ 

c. partner ZŠ v projektu „Spolu do školy“ 

d. vedena občansko – právní poradna (2 dny v měsíci) – pro klienty zdarma 

e. vedena léčebná poradna (2 dny v měsíci) – pro klienty zdarma 

3) podpora zaměstnanosti: 

a. sjednána smlouva s Úřadem práce na 5 pracovních míst  

b. zpracován projekt na zřízení sociální firmy - prádelny 

c. účast ve výběrovém řízení Úřadu práce: 

i. JOB kluby 

ii. Poradenství 

4) pořádání akcí a kurzů: 

a. pořádání jazykových kurzů 

b. pořádání kurzů na PC 

c. pořádání rukodělných kurzů, besed, kurzů vaření  apod. 

5) pronájem nebytových prostor komunitního centra: 

a. v komunitním centru sídlí 3 organizace 

6) provoz internetových stránek 

7) provoz internetu pro veřejnost (1 den v týdnu děti, 1 den v týdnu dospělí) 

 

 



Vedlejší činnost 

Zřízen živnostenský list: 

1) čištění a praní textilu a oděvů  

2) opravy textilu  

3) kopírování dokumentů pro veřejnost 

4) půjčovna kostýmů pro děti  

5) poskytování úklidových služeb  

 

Rozpočet - rok 2008  
 Rozpočet 2008 -  p.o. Kostka Krásná Lípa 
 

   PŘÍJMY  HČ 2008 VČ 2008 

příspěvek města pro p.o. 335 000 Kč   

úroky 0 Kč   

podnájem 42 600 Kč   

služby 337 000 Kč   

CELKEM 714 600 Kč   

   VÝDAJE  HČ 2008 VČ 2008 

Mzdy a odvody 383 750 Kč   

cestovné     

místní 16 000 Kč   

zahraniční 1 600 Kč   

materiál     

SW  25 350 Kč   

drogerie 1 600 Kč   

materiál 40 000 Kč   

kancelářské potřeby 4 500 Kč   

režie     

energie 65 300 Kč   

telefony 7 000 Kč   

poštovné 900 Kč   

služby     

účetnictví 12 000 Kč   

vedení účtu 600 Kč   

služby výpočetní techniky 10 000 Kč   

občerstvení 2 500 Kč   

ost. Služby, strav. 143 500 Kč   

CELKEM 714 600 Kč   

   11.2.2009 
  Volfová Hana 
  



 


