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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o.p.s. byla založena v listopadu
roku 2002 městem Třebenice a obcemi Velemín a Třebívlice na dobu neurčitou.
SERVISO, o.p.s. bylo založeno jako účelová organizace pro potřeby Svazku
obcí INTEGRO (www.integro.cz). Hlavní náplní obecně prospěšné společnosti
SERVISO, o.p.s. je spolupráce se Svazkem obcí INTEGRO, Západ Českého
středohoří – Poohří na rozvoji sil a prostředků při uskutečňování sociálně
ekonomického rozvoje oblasti spojeného s ochranou životního prostředí a
v návaznosti na kulturní dědictví při zachování a dalším rozvoji principu
všestranné evropské spolupráce a dalších integračních snah. Svazek obcí
INTEGRO sídlí v budově Obecního úřadu Třebívlice. V roce 2006 bylo
SERVISO, o.p.s. rozšířeno o další Dobrovolné Svazky obcí (DSO), a to:
Mikroregion Svornost, Mikroregion Lounské Podlesí a Mikroregion
PERUCKO.
Služby SERVISA, o.p.s. výše uvedené jsou poskytovány úplatně i bezúplatně
v souladu s platnými předpisy na základě živnostenských oprávnění (viz.
Živnostenský list vydaný právnické osobě č.j.1712/2003 – OŽÚ, předmět
podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob a č.j.1713/2003 – OŽÚ,
předmět podnikání: reklamní činnost a marketing) a dále dle provozních
předpisů vypracovaných pro poskytování každého jednotlivého druhu služby,
popřípadě na základě smluv o obchodní a jiné spolupráci s dalšími subjekty.
Orgány společnosti:

Správní rada:
•
předseda správní rady: Mgr. Josef Seifert
•
členové správní rady: Eva Dienstlová
Jaroslav Houdek
Dozorčí rada:
•
předseda dozorčí rady: Václav Vobořil
•
členové dozorčí rady: Jiří Maličký
Ing. Lenka Vrbová, Ph.D.
Dne 27. 11. 2006 byl proveden výmaz členky správní rady Mgr. Vladislavy
Malíkové a člena dozorčí rady Jiřího Filipa.
Dne 27. 11. 2006 byl uskutečněn zápis členky správní rady Evy Dienstlové a
členky dozorčí rady Ing. Lenky Vrbové.
Jednou z hlavních pracovních náplní zaměstnanců v tomto roce bylo řádné
ukončení projektu s Názvem: „Krásné vyhlídky Českého středohoří“ v rámci
Společného operačního programu, číslo operačního programu: CZ.04.1.05,
Priorita: 5.4 Rozvoj cestovního ruchu, Opatření: 5.4.1. Rozvoj služeb pro
cestovní ruch, Podopatření: 5.4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu, Název grantového schématu: „Podpora regionálních a
místních služeb cestovního ruchu“.
Realizace projektu začala 1. 6. 2005 a dokončena byla 30. 6. 2006.
Ústecký kraj poskytl na základě rozhodnutí zastupitelstva Ústeckého kraje č.
12/5Z/2005 ze dne 1. 6. 2005 účelovou dotaci ve výši 1.799.597 Kč. Z toho byl
příspěvek ze statutárního fondu ERDF ve výši 1.349.698 Kč a příspěvek
z národních veřejných zdrojů ve výši 449.899 Kč. Celkové uznatelné náklady
tvořily 1.999.553,9 Kč a spolufinancování bylo ve výši 10%, tj. 199956,9 Kč.
Partnery projektu jsou:
•
Správa ochrany přírody regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné
oblasti České středohoří
•
ERZGEBIRGISCHES BILDUNGSWERK e.V., Pockau ,SRN
•
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
•
Obec Třebívlice
•
Informační centrum venkovských regionů, Praha
•
Město Libochovice
•
Euroregion Krušnohoří
•
Kunst-u. Heimatverein Wiederitzsch e.V., Leipzig, SRN

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o.p.s. sídlí v budově Obecního
úřadu Třebívlice, kde si zřídila na základě nájemní smlouvy informační
kancelář.
Přílohou výroční zprávy je:
1. Rozvaha k 31. 12. 2006
2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006

V Třebívlicích dne 5. červenec 2007

.……………………….
Mgr. Josef Seifert
předseda správní rady

