Zápis z valné hromady Iskérka – o.s.
Datum:
Místo :
Čas:

06.03.2012
Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
17,00 – 18,30 hod.

Přítomni:B. Mikolajková, PharmDr.J.Malina, V.Křeménková, Mgr.A.Jbaili, Drahomír
Lapčík, Tereza Tichá, Dolores Vašková, Jarmila Mikulášková,Hana Tichá,Mgr. Lenka
Jašková
Telefonický souhlas: Bc. Martina Kovářová,Vojta Bajer
Hosté: Danuše Zapletalová,Beata Bocková

1.Zahájení
Valnou hromadu zahájila statutární zástupkyně Iskérka – o.s. Blanka Mikolajková. Všechny
přítomné pozdravila. Poté je seznámila s obsahem programu, omluvila nepřítomné členy
Iskérka- o.s.
2. Volba sčitatelů a zapisovatele
Návrh na sčitatele – Tereza Tichá. Návrh byl odhlasován jednohlasně.
Návrh na zapisovatele – Alena Jbaili. Návrh byl odhlasován jednohlasně.
3. Transformace Iskérka – o.s. na Iskérka o.p.s.
-

-

-

Iskérka o.p.s. byla založena 4.11.2010 a 27.1.2011 byla zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností. O.p.s. byla založena k poskytování obecně prospěšných služeb
– podpory občanů v zájmu naplnění jejich lidských práv, poskytování sociálních služeb a
sociálního podnikání
ředitel: Blanka Mikolajková
správní rada: JUDr. Jana Kašlíková, Liběna Petřeková, Ing.Olga Zabloudilová,
Vlastimil Frydrych, Dolores Vašková, PharmDr.Jiří Malina (předseda správní rady –
JUDr. Jana Kašlíková)
dozorčí rada: Ing.Vojta Bajer, Ing. Martin Krupa, Ladislav Koňař
nejdůležitější bod - Transformace Iskérka – o.s. na Iskérka o.p.s.. – podle možností ,
které budou konzultovány s právní kanceláří Allen and Overy je v plánu transformovat
občanské sdružení na obecně prospěšnou společnost. Pokud nebude možná jednoduchá
transformace při zachování dotací z OPLZZ, je v plánu převést sociální službu sociální
rehabilitace (Sociální centrum denních aktivit Iskérka) s veškerým majetkem, který se
sociální službou souvisí a také se zachováním pracovního týmu do o.p.s.. Převodem se
sleduje vyhovění zákonům – občanské sdružení podle zákona o sdružování by nemělo
poskytovat služby občanům, jen svým členům. Tedy aby se vyhovělo zákonu.
Valná hromada zplnomocňuje statutárního zástupce k převodu sociální služby z o.s. na
o.p.s. tak, aby byl vybrán co nejlepší termín vzhledem k financování sociální služby.
Pokud bude možná transformace a bude možno převést o.s. na o.p.s, členská základna
bude rozpuštěna, všichni členové dostanou písemné oznámení o této změně.
Další důvod transformace– sociální podnikání nelze realizovat pod o.s.,ale o.p.s. to
umožňuje. O.p.s. nemá stanovy, ale zakládací listinu, nemá členy, ale správní radu, která
je složená ze 6 lidí, dozorčí radu, složenou ze 3 lidí, ředitele, kteří kontrolují činnost o.p.s.

- průhlednější než o.s.,může získat finance na sociální podnikání. Při změně právní formy
by o.s zaniklo a likvidační zůstatek by přešel na o.p.s.

-

-

-

o.p.s. by může provozovat jak obecně prospěšné služby , tak hospodářskou činnost, která
napomůže financování služeb– nyní máme koncesi na vnitrostátní a mezinárodní
příležitostnou dopravu
při zakládání o.p.s jsme vycházeli ze stanov o.s., právní služby poskytla pro bono
(bezplatně) anglická právní společnost allen and Overy, která má pobočku v Praze
musí být vypracován dokument, který bude definovat, že o.p.s. přejímá veškeré závazky,
pohledávky,projekty, které o.s. realizuje bez toho, aby tyto projekty byly změněny, dále
účetní uzávěrka, kterou odsouhlasí dozorčí rada s předávacím protokolem – dozorčí rady
obou společností si protokoly předají. Pokud bude převáděna jen sociální služba tato
uzávěrka se udělá pro střediska zabezpečující sociální službu.
v případě nemožnosti zachovat původní číslo účtu u ČSOB - možno uvažovat o jiné
bance, ta však musí mít zřízen účet pro NO, další možnosti Blanka nemá zjištěné
placení DPH o.p.s. – pokud se o.p.s . stane plátcem DPH, veřejně prospěšné činnosti jsou
z DPH vyňaty, některé naopak zdanění podléhají, jiné ne, je možné položit dotaz na
ministerstvo – poplatek 10 000 Kč předem
o.p.s. - podmínka 49% ze zisku se vrací zpět do organizace, sociální podnikání je
specifikováno - 40% z celkového počtu úvazků musí mít lidé s handicapem
přítomní členové o.s. byli vyzváni, aby se vyjádřili ke změně – následovala debata

3. Současné projekty Iskérka – o.s. – Blanka Mikolajková seznámila přítomné
- realizujeme 2 mezinárodní projekty o objemu 14 mil 300 tis.Kč, projekt Nadace OKD,
který je zaměřen na zaměstnávání lidí s dlouhodobou duševní nemocí z Iskérky – 300 tis.Kč,
projekt sociální rehabilitace – 1 mil. 400 tis. Kč. Další žádosti byly průběžně podány.
V případě schválení projektů by se provedly administrativní změny na o.p.s.
- nevíme, zda si o.p.s. bude moci nechat stávající číslo účtu – právník
ČSOB se zatím nevyjádřil, termín do konce března
- účetní uzávěrka není z důvodu prozatímního neschválení 5 MZ MP1dodělána – nevíme,
zda všechny náklady budou uznány.Rozloučili jsme se s účetní paní Topolánkovou, od
1.7.2011 vede účetnictví firma Mio – kontaktní osoba p. Rusiňáková
- předběžný stav hospodaření - cca 1 mil 671 tis. 118 491 Kč – energie,služby,
340 000 Kč pojištění,cestovné,opravy,nájemné,poplatky,1 074 000mzdy včetně odvodů -

-

-

-

podány informace o čerpání prostředků z projektu Nadace OKD, mezinárodního projektu
1 „S de Boei do sociální firmy“ , mezinárodního projektu 2 „S uživateli sociálních služeb
a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“ - finance budou součástí účetní
uzávěrky v závěrečné zprávě
financování – 100 000,- Kč Nadace OKD,1mil 200 tis.Kč - Zlínský kraj – ind.projekt –
plnění veřejné zakázky,148 000 Kč – město Rožnov ,výrobky -85 000 Kč.,dary -200 000
Kč,benefice,nad.přís. – 200 tis.+ projekty OPLZZ – MP1 + MP2
zaměstnanci Iskérka - o.s. – 9 osob - soc.rehabilitace,8 prac. v přímé péči, 2 noví –
Martina Kovářová; Danuše Zapletalová nastoupila na společensky účelné místo; Mirek
Kadlubiec dokončil vysokou školu, nyní máme 3 sociální pracovníky,3 pracovníky v
sociálních službách,2 pedagogické pracovníky
zaměstnanci MP1 – další 3 lidi,MP2 – další 3 zaměstnanci - 4DPP,10 – klienti – expertní
tým
všechny podrobnosti se objeví v závěrečné zprávě za rok 2011, kterou všichni dostanou
ministerstvo nám dluží 880 000 Kč, kraj 300 000 Kč

4. Hlasování – souhlas k transformaci Iskérka – o.s. na Iskérka o.p.s. nebo k převodu
sociální služby z o.s. na o.p.s., a souhlas se zmocněním statutárního zástupce udělat
tento krok.
- výkonný výbor doporučuje Valné hromadě, aby udělila souhlas s transformací či
převedením služby na o.p.s.v tomto znění:
Valná hromada souhlasí se změnou právní formy organizace, přičemž veškeré práva a
povinnosti, pohledávky a závazky převezme nová právní forma – o.p.s.
Valná hromada souhlasí s transformací v nejbližším možném termínu k 1.4.2012. Dnem
transformace Iskérka – občanské sdružení zaniká.
Pokud nebude možná jednoduchá transformace při zachování dotací z OPLZZ, Valná
hromada zplnomocňuje statutárního zástupce k převodu sociální služby z o.s. na o.p.s.
tak, jak bylo dohodnuto v bodu 3. tohoto zápisu.
-

návrh byl odhlasován nadpoloviční většinou všech členů občanského sdružení.

5. Zakončení – Blanka Mikolajková poděkovala všem za práci, sekávání budou pokračovat
dál.

Zapsala: Bc. Tereza Tichá
Odsouhlasila: Blanka Mikolajková

