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Název subjektu: Brána Trojzemí o. p. s.  
Adresa: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34 
Identifikační číslo: 287 17 708 
Spisová značka: O 280 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
Den zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností: 10. 2. 2010  
Zakladatel:    Město Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, PSČ 463 34 Identifikační číslo: 002 62 854  
Druh obecně prospěšných služeb:   Organizace a zajištění kulturních a společenských akcí a podpory cestovního ruchu ve městě, provozování informačního centra, knihovny, muzea Hrádek nad Nisou a muzea Trojzemí.  
Předseda správní rady: Jana Matušková  
Členové správní rady: ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Ing. Romana Cermanová, Mgr. Jaroslav Poláček, Josef Horinka, Pavel Farský  
Předseda dozorčí rady: Jiří Paseka  
Členové dozorčí rady: MUDr. Radomír Sekvard, Mgr. Hana Prchlíková  
Náplň činnosti: 

 provozování informačního centra 
 provozování výstavního centra (muzeum a galerie) 
 provozování multifunkčního sálu 
 provozování městské knihovny (Václavská 471) 
 provozování sálu kulturního domu Beseda (Horní náměstí 124) 
 organizování společenských a kulturních akcí ve městě  

Provozovny: 
 informační centrum, výstavní centrum, multifunkční sál: Horní náměstí 71 
 knihovna: Václavská 471 
 kulturní dům Beseda (Horní náměstí 124) 
 podstávkový dům „Koník“ (Žitavská 215)  

Údaje o zaměstnancích: 
 Mgr. Vít Štrupl – ředitel společnosti 
 Ing. Jana Farská – organizace kulturních a společenských akcí 
 Zuzana Meldová - pracovnice informačního centra 
 Kateřina Maryšková – pracovnice knihovny 
 Lucie Trávníčková – pracovnice knihovny 
 Další osoby jsou zaměstnávány příležitostně na dohodu o provedení práce (organizační zajištění větších kulturních akcí, provoz v DK Beseda) 



Aktivity společnosti v roce 2014 
 
Provozování informačního centra Informační centrum v přízemí objektu č. p. 71 zajišťuje: 

 podávání informací obyvatelům a návštěvníkům města 
 sběr aktuálních informací pro obyvatele a návštěvníky města 
 získávání materiálů z infocenter, měst a turistických cílů z regionu 
 distribuci informačních materiálů z Hrádku nad Nisou i širšího regionu 
 prodej map a regionálních publikací 
 prodej a tvorbu propagačních materiálů 
 předprodej vstupenek na akce pořádané Bránou Trojzemí o. p. s. a na akce dalších pořadatelů v síti e-vstupenka.cz.  
 kopírování, odesílání faxů, tisk a laminování dokumentů 
 přípravu vlastních informačních materiálů 
 propagaci kulturních a společenských akcí ve městě  Informační centrum poskytuje jako jedno z mála infocenter v okolí své služby 7 dní v týdnu s výjimkou vánočních svátků, Silvestra a Nového roku.  V roce 2014 byly vydány tyto materiály: 
 kalendář kulturních a společenských akcí ve městě na rok 2014 
 kalendář sportovních akcí v roce 2014 
 ve spolupráci s Okresní galerií Liberec a Městskými muzei Zittau program výstav na rok 2015 
 kniha Waltera Wienera Od Lužických hor k Lužické Nise 
 stolní hra Cyklotoulky – Hrádek nad Nisou je jedním z 20 měst ve hře 
 inzerce zaměřená na cestovní ruch v MF Dnes, Denících, Kam po Česku, magazínu For Man 
 upoutávky v turistických novinách Jizerské hory a Českolipsko  Další činnost v oblasti public relations: 
 rozhlasové spoty, především Radio Contact Liberec, dále Frekvence 1, Impuls, Evropa 2, Radio Beat 
 rozesílání e-mailových zpráv zaregistrovaným odběratelům (asi 230 osob) 
 účast na veletrhu Euroregion Nisa Tour prostřednictvím Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 
 účast na veletrhu For Bikes v Praze 

 
 



Provozování výstavního centra Ve výstavním patře Multifunkčního centra Brána Trojzemí proběhly tyto výstavy: 
 
Grabštejn z pohledu umělců Trojzemí (15. 1. – 25. 2.) Výstava děl, vzniklých při workshopu výtvarníků z Trojzemí, který se konal v roce 2013 na hradě Grabštejn.  
Drobné památky na Šluknovsku, Horní Lužici a v Trojzemí (10. 3. – 20. 4.) 
Výstava představila společný fenomén drobných sakrálních památek v česko-německo-
polském pohraničí na příkladu  
 
Celníci a pašeráci v Trojzemí (22. 3. – 31. 12. 2015) 
Dlouhodobá výstava pojednává o cestách, hranicích, jejich střežení, přináší pašerácké příběhy 
od středověku po současnost. Druhá dlouhodobá výstava nahradila výstavu Vampýr Tobiáš – 
putování prostorem a časem. 
Pašování bylo a stále je s Trojzemím spjato, byť se postupem doby měnil druh zboží a také 
způsob, jak se přes hranice dostávalo. Výstava se věnuje vývoji zemské a státní hranice, 
vysvětluje, proč právě zde byly pro pašování příhodné podmínky. Na konkrétních příbězích 
ukazuje, jaké zboží se v různých obdobích pašovalo. 
Výstava vznikla se spolupráci s Janem Matouškem, Městskými muzei Zittau, Severočeským 
muzeem v Liberci, Vlastivědným muzeem v České Lípě a muzeem v Jilemnici. Z muzeí byly 
na dobu trvání výstavy zapůjčeny exponáty spojené s pašováním (helmy různých složek 
ostrahy hranic, předměty spojené s pašováním soli, tabáku a zbraní, pašerácká krosna, 
hraničníky a tabule z hraničních přechodů). Část vystavených předmětů byla zapůjčena od 
fyzických osob (části výstroje a výzbroje příslušníka Finanční stráže, ukázky předmětů 
pašovaných v druhé polovině 20. století). 
Pro přípravu textů byly využity průzkumy regionálních archívů, prováděné Janem 
Matouškem, především archívu v Budyšíně, který poskytl velké množství dosud 
nezveřejněných informací z Hrádku nad Nisou a jeho nejbližšího okolí. Jedná se hlavně o 
příběhy pašování zbraní ve 20. letech 20. století, příběhy pašování z 20. a 30. let minulého 
století a příběhy pašování sacharinu na počátku 20. století. 
Příběhy z druhé poloviny 20. století byly získány díky setkávání s veřejností z Čech i 
Německa a záznamu konkrétních vzpomínek. 
Výstava byla realizována jako dvojjazyčná (čeština, němčina) s možností zapůjčení textů 
v polštině. 
Realizace výstavy byla spolufinancována z projektu Celníci a pašeráci v Trojzemí, 
podpořeného z Evropského fondu regionálního rozvoje – Fondu malých projektů Cíl 3/Ziel 3 
2007-2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa, jehož nositelem bylo Město Hrádek nad 
Nisou. 
 
Ve jménu, koruny, soli a kalicha (25. 4. 2014 – 22. 6. 2014) 
Výstava o cestách z Prahy na sever, jejich střežení, o obchodování a o uprchlících v dobách 
husitství a Třicetileté války. Instalace části výstavy, která byla v předchozím roce k vidění 
v Městských muzeích Zittau. Doprovodná výstava k výstavě Celníci a pašeráci v Trojzemí. 
 
Fenomenální! (27. 6. 2014 – 15. 9. 2014) 
Příběhy z počátků automobilismu v krajině podél Nisy. Část úspěšné výstavy, uvedené 
v Městských muzeích v Žitavě v roce 2013. Instalace v Hrádku nad Nisou návštěvníkům 
prezentovala předměty, texty a obrazy spojené s historií žitavské automobilky Phänomen a 



automobilek v Trojzemí. Navíc, oproti instalaci v Žitavě, byly vystaveny předměty ze 
soukromé sbírky. 
 
Příběhy starých pohlednic (23. 9. 2014 – 23. 11. 2014) 
Staré pohlednice a fotografie mohou vyprávět nejen o proměnách Hrádku nad Nisou a okolí, 
ale také příběhy jejich adresátů a odesílatelů.  
 
Cestou do Betléma (11. 12. – 5. 1. 2015) 
Výstava odrážející adventní a vánoční tradice a zvyky v Trojzemí   
Výstavy v prvním patře městského úřadu Brána Trojzemí připravuje také výstavy v prvním patře městského úřadu v Hrádku nad Nisou. V roce 2014 to byly tyto výstavy:  
Hrádecké mosty a lávky – stavby, spojující břehy Nisy, na historických fotografiích a pohlednicích, na fotografiích z povodní a v současnosti  
Výstava prací výtvarné školičky – výstava žáků výtvarné školičky Blanky Trnkové  
Drobné památky na Hrádecku – výstava fotografií drobných památek na Hrádecku dokumentující jejich stav minulosti a v současnosti. Výstava prezentuje 15 let péče o drobné památky. 
  
Další aktivity: 10. 4. připravila Brána Trojzemí Noc v muzeu pro děti základních škol.  Brána Trojzemí se 18. 5. připojila k mezinárodnímu dni muzeí komentovanou prohlídkou dvou výstav a workshopem s pamětníky k přípravě výstavy Příběhy starých pohlednic.   



Provozování multifunkčního sálu 
Projekce filmů V roce 2014 bylo v sále Brány Trojzemí promítáno 354 představení. Bylo uvedeno 118 titulů. Tato představení navštívilo 5003 diváků. Podle momentální nabídky titulů a podle požadavků škol byla zařazována školní představení za výhodné vstupné. Podle momentální nabídky titulů se konala také speciální dopolední představení pro seniory se zvýhodněným vstupným. V Multifunkčním centru Trojzemí byly odehrány dva filmové festivaly: festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět zahrnující i Jeden svět školám a mezinárodní německo-česko-polský festival Neisse.  
Přednášky V roce 2011 jsme v multifunkčním sále pořádali nebo spolupořádali tyto přednášky: Přednáška Poslední Clam-Gallasové (Milan Svoboda) Dva roky s Tobiášem – derniéra výstavy (Petr Brestovanský) Přednáška Kulturní zahrady (Jan Sedlák) Přednáška Mustang - větrem himalájské pouště (Jan Žalud) Přednáška k výstavě Celníci a pašeráci v Trojzemí (Jan Matoušek, Vít Štrupl) Přednáška Jak na kompostování  Přednáška Využití bylinek (Jan Sedlák) Kaleidoskop Jana Rejžka Beseda s cyklistou Jiřím Novákem  Křest knihy Oybín - po stopách císaře Karla IV. (Marek Řeháček, Jan Pikous)  
Ostatní akce Multifunkční sál byl dále využíván pro zasedání zastupitelstva města, jednání pracovních skupin svazku měst Malý trojúhelník, zasedání rady svazku měst Malý trojúhelník, vernisáže výstav, konference, soutěže, koncerty, divadelní představení a pásma pro školy. V sále proběhly pro příchozí veřejnost rovněž projekce prezentace o rekonstrukci a výstavbě Multifunkčního centra. Pro studenty Technické univerzity proběhla exkurze k využívání evropských dotací. V sále proběhlo Školení využívání AV technologií pro členy českých a německých volejbalových klubů.  
Využití dalších prostor centra Brána Trojzemí Další prostory centra jsou v průběhu celého roku využívány pro jednání pracovních skupin svazku měst Malý trojúhelník, různých zájmových skupin a spolků, pořádání workshopů. V Bráně Trojzemí probíhají také setkání pracovníků regionálních informačních center (ve spolupráci se Sdružením Českolipsko). Nově byly prostory využívány pro bezplatné poradny: pro oddlužení, kontaktní místo o. s. Drak, poradna pro zdravotně postižené občany. 



Provozování městské knihovny Brána Trojzemí převzala provozování městské knihovny k 1. 7. 2010. Na rozdíl od dosavadní praxe před tímto datem zajišťuje činnost pouze jedna pracovnice. Přesto byl zachován dosavadní rozsah otevírací doby pro veřejnost. Knihovna v roce 2014 evidovala 394 registrovaných čtenářů, z toho 90 dětí. Knihovní fond čítá 25 222 titulů. V roce 2014 bylo zakoupeno 281 nových titulů. Vypůjčeno bylo 18 323 titulů knih a periodik. Internetových pracovišť využilo 1 690 uživatelů. V knihovně proběhla celostátní akce Noc s Andersenem, určená žákům základních škol. Tradičně proběhla také Velikonoční výstava. Akce pro školy (besedy, seznámení s nabídkou knihovny) navštívilo 346 dětí.  



Provozování sálu DK Beseda Sál, včetně zázemí a bytu ve druhém patře objektu č. p. 124 na Horním náměstí, je dlouhodobě zapůjčen do užívání společnosti Brána Trojzemí o. p. s. V sále proběhly tyto akce: 
 kurz Malé taneční pro žáky devátých tříd (pořadatel Brána Trojzemí) 
 Podzimní Mikulášská zábava (pořadatel o. s. Hrádek potřebuje změny!) 
 Rybářský ples (pořadatel MO ČRS) 
 Country Hrá(d)ky (pořadatel skupina Staří známí) 
 Hasičský ples (pořadatel SDH Hrádek nad Nisou) 
 Myslivecký ples (pořadatel myslivecké sdružení Soják) 
 Sportovní ples (pořadatel Slovan Hrádek nad Nisou) 
 Společenský večer (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 ples Města (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 plesy Vycházejících žáků ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická 
 Den seniorů (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 dětský maškarní karneval (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 vánoční večírky hrádeckých firem 
 divadelní představení pro MŠ a pro ZŠ 
 Kickbox show (pořadatel Bitcom Fight Centrum Hrádek nad Nisou) 
 taneční show Mysstery (pořadatel DDM Drak) 
 koncert brazilské skupiny Eminence 
 koncert skupiny Znouzectnost a Ovčie Kiahne 
 koncert skupin Rammstein Members Club a Skyburn 
 přehlídka amatérských divadelních souborů Hrádecký divadelní podzim (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 divadelní představení Dívčí válka (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 divadelní představení Švestka (Divadlo Járy Cimrmana) (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 divadelní představení Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (DS Vojan Hrádek nad Nisou) (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.) 
 oslava 50 let spolupráce volejbalových klubů Hrádek nad Nisou a Zittau (pořadatel VK Hrádek nad Nisou) 
 konference Panovnice, služebnice, reformátorky (pořadatel CČSH) 
 prodejní akce  V roce 2014 byl sál, šatna, vestibul a schodiště DK Beseda vymalován. Na balkoně byla položena nová podlahová krytina (koberce). Nad prostorem sálu proběhla rekonstrukce střešní krytiny. Střecha i vymalování bylo realizováno z prostředků rozpočtu města  Od 24. 11. 2010 na základě platného živnostenského oprávnění provozujeme při kulturních a společenských akcích v sále DK Beseda hostinskou činnost spočívající v provozování baru. 



Obnova podstávkového domu č. p. 215 „Koník“  V roce 2014 jsme realizovali první etapu obnovy podstávkového domu č. p. 215 na Žitavské ulici v Hrádku nad Nisou, nazývaného podle jména posledního majitele Koník. Cílem bylo zachránit jeden z domů původní zástavby v Hrádku nad Nisou a postupovat přitom tak, aby se stal ukázkovým podstávkovým domem a inspirací pro další majitele podobných staveb k zachování kulturního dědictví. Projekt byl spolufinancován z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova. Na základě schválené žádosti byla podepsána smlouva na dotaci ve výši 894 212 Kč. Celkové náklady projektu byly 1 856 004,02 Kč. Kromě dotace 
z PRV SZIF byla využita dotace od Města Hrádek nad Nisou ve výši 750 tis. Kč a prostředky 
z rezervního fondu Brány Trojzemí o. p. s. ve výši 211 792,02 Kč. 
K realizaci stavební části projektu byla ve výběrovém řízení vybrána nabídka pana Matouše 
Kirschnera z Václavic. Hlavní aktivity projektu byly stavebního rázu. Z prostředků projektu byly provedeny tyto práce: - vyklizení celého objektu od komunálního odpadu a suti       - odkop zeminy od domu       - shození a likvidace dosavadní střešní krytiny (eternit), oprava šindelového bednění, vyrovnání roviny střechy latěmi a prkenným bedněním a položení nové definitivní krytiny – imitace břidlice  - bourací práce - odstranění novodobé konstrukce příčky vytvářející nepůvodní místnost v prostoru bývalé světnice, odstranění novodobých omítek     - bylo strženo vodorovné dřevěné pobití fasády. V SZ a JZ části domu byla provedena revize hrázděné konstrukce v 1. patře a byly nahrazeny vyhnilé prvky konstrukce, opraveno a doplněno hrázdění.  - všechny dřevěné prvky v přízemí, krovu a střeše byly chemicky ošetřeny nástřikem - v přízemí byla obnovena podstávka. Nosné konstrukce byly podepřeny pro zajištění statiky domu. Následně byla ubourána přizdívka a nahrazena obnovenou podstávkovou konstrukcí. - v přízemí byla součástí obnovy podstávky obnova původních okenních otvorů a dveří - v patře proběhlo zajištění stávajících oken před další devastací (částečná oprava, převážně zasklení, v případě neexistence výplně provizorní zabednění)  - v přízemí ve světnici byla položena prkenná podlaha + část podlahy v dlažbě pro umístění kamen (pece). Mimo světnici v ostatních místnostech přízemí byla položena podlaha z dlažby. Mimo prostředky projektu byla do světnice zakoupena kamna, aby mohl být objekt využíván i v zimních měsících. Jedním z cílů projektu byla propagace podstávkových domů jako součásti kulturního dědictví venkova veřejnosti. V rámci projektu proto proběhly formou exkurzí workshopy zaměřené na problematiku péče o podstávkové domy a workshopy zaměřené na tradice (výroba adventních věnců, ozdob z kukuřičného šustí, výroba ozdob z bižuterie, drátkování).  V rámci projektu vedeme odbornou poradnu pro majitele či zájemce o podstávkové domy zaměřenou na péči o ně. Poradna je v případě zájmu k dispozici po telefonické domluvě. V objektu Koník je umístěna výstava dokumentující rekonstrukci objektu a prezentující podstávkové domy na Hrádecku. V dalších letech plánujeme dokončení obnovy domu 2. etapou projektu. 



Organizování společenských a kulturních akcí ve městě Největšími akcemi, pořádanými v loňském roce naší společností, byly Městské slavnosti a Bartolomějská pouť a festival Hrádecké rockové léto. Do kalendáře přibyly tři nové akce pořádané Bránou Trojzemí: po 70 letech obnovená tradice masopustu. Do jeho přípravy a realizace se zapojili především DS Vojan, DDM Drak a hrádecké restaurace. Další novou akcí bylo pálení čarodějnic na Hasičské louce. Nově jsme připravili slavnostní zahájení sezóny na Kristýně, nazvané Odemykání Kristýny. Ve svátečním odpoledni byl na Kristýně ve spolupráci s Kristýna a. s. a některými nájemci připraven sportovní a kulturní program pro děti i jejich rodiče.  Seznam pořádaných nebo spolupořádaných akcí: 
 Masopust a vepřové hody – po 70 letech obnovená tradice (1. 3.).  
 Společnou cestou – lidová slavnost na Trojmezí (26. 4.) 
 Hrádecké čarodějnice – první společné pálení čarodějnic na Hasičské louce (30. 4.) 
 Odemykání Kristýny – slavnostní zahájení sezóny na Kristýně (8. 5.) 
 Hrádecké divadelní jaro (9.-11. 5.) – přehlídka dětského divadla, v Bráně Trojzemí, ve spolupráci s o. s. Hádě. 
 Benefiční koncert Ostrova života – hlavní pořadatel Hrádek nad Nisou - Ostrov života o. s.  
 Hvězdicová cyklojízda (14. 5.) 
 Dětský den na Kristýně (31. 5.) – ve spolupráci s a. s. Kristýna, DDM Drak, Městem Hrádek nad Nisou 
 Hrádecké rockové léto (28.  6.) – Divokej Bill, Dilana, Už jsme doma  
 Poselství Nisy – setkání na Trojmezí (22. 6.) 
 Městské slavnosti a Bartolomějská pouť (22.–24. 8.) 
 Kinematograf bratří Čadíků na Horním náměstí (27.-29. 8.) 
 Worldfest 2014 (5. 9.) – divadelní představení na Horním náměstí – ve spolupráci s agenturou Štěk 
 Auto Enge triatlon (7. 9.) – hlavním pořadatelem je o. s. Outdoor Challenge 
 Dožínky a Ekoden (13. 9.) – ve spolupráci se Společností pro Lužické hory a DDM Drak 
 MTB marathon Bike Babí léto (13. 9.) – ve spolupráci s Goodway.cz 
 MTB závod do vrchu (28. 9.) 
 Evropská pouť (4. 10.) – ve spolupráci se svazkem měst Malý trojúhelník 
 Oslava státního svátku a předávání Ceny města Hrádek nad Nisou (28. 10.) 
 Hrádecký divadelní podzim (14. – 15. 11.): (ve spolupráci s DS Vojan) 

o S tvojí dcerou ne 
o Zelená perla 
o Odjezd nejistý 
o Zmatek v penzionu domov 

 Lampiónový průvod na sv. Martina (11. 11.) – ve spolupráci s DDM Drak a farností CČSH 
 25 let svobody – vzpomínkový akt (17. 11.) 
 Adventní cyklus Cesta za hvězdou ve spolupráci s DDM Drak a farností CČSH   



Poděkování partnerům:  Město Hrádek nad Nisou Městská muzea v Žitavě / Städtische Museen Zittau Severočeské muzeum v Liberci Vlastivědné muzeum v České Lípě Muzeum v Jilemnici Oblastní galerie Liberec Liberecký kraj Svazek měst Malý trojúhelník Společnost pro Lužické hory Dům dětí a mládeže Drak Církev československá husitská, farnost Hrádek nad Nisou Společensko-historický kabinet Trojzemí Divadelní soubor Vojan o. s. Dynamic Line o. s. Outdoor Challenge Goodway.cz Kristýna a. s. Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou MO Českého svazu chovatelů MO Českého zahrádkářského svazu  MO Českého rybářského svazu ZŠ T. G. Masaryka o. s. Hádě Sdružení Českolipsko Klub důchodců Ostrov života     



Příloha k účetní závěrce 
Obecně prospěšné činnosti: Organizace a zajištění kulturních a společenských akcí a podpory cestovního ruchu ve městě, provozování informačního centra, knihovny, muzea Hrádek nad Nisou a muzea Trojzemí. 
 
Doplňkové činnosti: Hostinská činnost Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  Velkoobchod a maloobchod  
 
Fondy: Společnost byla založena v roce 2010, k 31. 12. 2014 má vytvořen rezervní fond, jeho zůstatek se skládá z následujících výsledků hospodaření: VH za rok 2010: + 228 346,56 Kč VH za rok 2011: + 894 276,60 Kč VH za rok 2012: + 101 304,39 Kč VH za rok 2013: + 67 275,14 Kč Rezervní fond celkem: +1 291 202,89 Kč  
Vlastní zdroje společnosti k 31. 12. 2014:   Vlastní jmění: 1 644 212,89 Kč Fondy (rezervní fond): 1 291 202,89 Kč Výsledek hospodaření za běžné období: 258 429,84 Kč 
 
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2014. 
 
Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování: Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2014 v členění podle jednotlivých druhů 
činností (před zdaněním): VH z hlavní činnosti: -373 320,31 Kč VH z hospodářské činnosti: 705 024,41 Kč VH ze správní činnosti: -73 274,26 Kč Celkem: 258 429,84 Kč 
 
Pohledávky k 31. 12. 2014: 167 185,80 Kč, z toho po splatnosti 118 778 Kč. 
 
Závazky k 31. 12. 2014: 44 516,97 Kč, z toho po splatnosti 12 570,45 Kč. 



Informace o zaměstnancích, osobních nákladech: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 4,5 z toho: řídících pracovníků 1 Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31. 12. 2014: 4 z toho: mužů 1 žen 3 Osobní náklady celkem 1 869 142 Kč z toho: mzdové náklady 1 419 828 Kč zákonné pojištění: 401 266 Kč ostatní sociální náklady: 12 556,50 Kč Odměny členů správní rady: 0 Kč Odměny členů dozorčí rady: 0 Kč  



Seznam darů přijatých v roce 2014: 
AZ – Servis Faltus, Hrádek nad Nisou 2000,- 
Bistiak Jiří autodoprava, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Böhmová Blanka, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Bursík Jindřich Zahradnické služby, Brandýs 5000,- 
Česká spořitelna a.s. 18000,- 
Eftec a. s., Hrádek nad Nisou 4000,- 
Elmar, Hrádek nad Nisou 4000,- 
EMJ s. r. o., Frýdlant 5000,- 
Energy Benefit Centre a. s., Praha 5000,- 
Ernst Bröer s. r. o., Hrádek nad Nisou 8000,- 
Farský Pavel, Hrádek nad Nisou 2000,- 
H - therma a. s., Hrádek nad Nisou 5000,- 
Hagal, Václavice 8000,- 
Horinka Josef, Hrádek nad Nisou 2000,- 
Hrádek potřebuje změny!, o. s. 1000,- 
HRAK stavebniny, Hrádek nad Nisou 1500,- 
Hreha Jaromír - Gril, Hrádek nad Nisou 500,- 
IBR Consulting s. r. o., Liberec 20000,- 
Jostav s. r. o., Stráž nad Nisou 5000,- 
Lánský Tomáš 5000,- 
NISAP CZ, Hrádek nad Nisou 2000,- 
Novotný Josef, Liberec 11000,- 
Nýdrle, projektová kancelář, Liberec 5000,- 
Omar, Hrádek nad Nisou 5000,- 
Pískovny a. s., Hrádek nad Nisou 2000,- 
Poláček Jaroslav, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Propos Prouza, Hrádek nad Nisou 2000,- 
Pulsklima s. r. o., Liberec 2000,- 
Inplyto Raban a syn, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Regulaterm, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Sadac, Hrádek nad Nisou 10000,- 
Sladký Josef, Hrádek nad Nisou 4000,- 
The Bikers Garden, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Totex, Hrádek nad Nisou 1000,- 
Tristone Flowtech Czech Republic s. r. o. 40000,- 
Urbánková trafika, Hrádek nad Nisou 500,- 
Valbek s. r. o., Liberec 10000,- 
Autoškola Žána, Hrádek nad Nisou 1000,- 
 



Výroční zpráva byla zpracována v souladu se Zákonem o obecně prospěšných společnostech.           Jana Matušková        Vít Štrupl předseda správní rady      ředitel společnosti 


