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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Obecně prospěšná společnost SERVISO byla založena na dobu neurčitou v listopadu
roku 2002. Zakladateli se staly město Třebenice a obce Velemín a Třebívlice. SERVISO,
o.p.s. byla založena jako účelová organizace pro potřeby Svazku obcí INTEGRO
(www.integro.cz).
Hlavní náplní obecně prospěšné společnosti SERVISO, o.p.s. je spolupráce se Svazky
obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, Mikroregion SVORNOST, Mikroregion
Lounské Podlesí a Mikroregion PERUCKO na rozvoji sil a prostředků při uskutečňování
sociálně ekonomického rozvoje oblasti spojeného s ochranou životního prostředí v návaznosti
na kulturní dědictví při zachování a dalším rozvoji principu všestranné evropské spolupráce a
dalších integračních snah. SERVISO, o.p.s. sídlí v budově Obecního úřadu v Třebívlicích.
V roce 2007 se SERVISO, o.p.s. rovněž stalo plnohodnotnou Místní akční skupinou (MAS).
Orgány společnosti
Správní rada:
• předseda správní rady: Mgr. Josef Seifert
• členové správní rady: Eva Dienstlová
Jana Syslová
Dozorčí rada:
• předseda dozorčí rady: Václav Vobořil
• členové dozorčí rady: Lubomír Červinský
Ing. Lenka Vrbová, Ph.D.
Dne 27. 11. 2007 byl proveden výmaz člena správní rady pana Jaroslava Houdka a
člena dozorčí rady pana Jiřího Maličkého.
Dne 27. 11. 2007 byl uskutečněn zápis členky správní rady paní Jany Syslové a člena
dozorčí rady pana Lubomíra Červinského.
Žadatel, tedy SERVISO, o.p.s., obdržel dotaci ve výši 470.000,- Kč na podporu
projektu s názvem: „Realizace integrované strategie „MAS SERVISO, o.p.s.“ na stanovený
účel: 2. skupina – osvojování schopností.“ Celkem bylo vyčerpáno 470.000,- Kč, tj. 100%
přiznané pomoci.

Společnost SERVISO, o.p.s. se rovněž zavázala zpracovat konečnému uživateli
Svazku obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří žádost o finanční dotaci
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) v rámci Iniciativy Společenství
INTERREG IIIA na projekt „Uplatnění obnovitelných zdrojů energie v období 2007 – 2013
v rámci DSO INTEGRO“. Celkové zdroje na krytí konečných způsobilých výdajů projektu
činí 274.667,- Kč, z čehož 75%, tedy 206.000,- Kč, tvoří příspěvek ze statutárního fondu
ERDF a zbylých 25% tvoří vlastní zdroje.
SERVISO, o.p.s. rovněž poskytlo servisní služby Svazku obcí INTEGRO, Západ
Českého středohoří – Poohří při přípravě a realizaci projektu s názvem: „Workshop pro aktéry
venkovského rozvoje v Ústeckém kraji a příhraničních krajích v SRN“. Podpora z prostředků
FMP INTERREG IIIA tvořila 75%, tj. 157.500,- Kč, vlastní spolufinancování bylo ve výši
52.500,- Kč. Celkové výdaje projektu činily tudíž 210.000,- Kč.
Výše uvedené služby SERVISO, o.p.s. jsou poskytovány úplatně i bezúplatně
v souladu s platnými předpisy na základě živnostenských oprávnění a dále dle provozních
předpisů vypracovaných pro poskytování každého jednotlivého druhu služby, a to vždy na
základě smluv o obchodní či jiné spolupráci s dalšími subjekty.
Přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12. 2007
2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
3. Přiznání k dani z příjmů právnických osob od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
4. Usnesení z jednání valné hromady MAS SERVISO, o.p.s. konaného dne 11.10.2007
ve velké zasedací místnosti OÚ Třebívlice
5. Program rozvoje venkova (Osa IV/LEADER)
6. Mapa MAS Ústecký kraj
7. Sociálně ekonomické charakteristiky území MAS

V Třebívlicích dne 17. července 2007

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

