Organizační výstavba:
Zakladatelé:
Antonín Lahodný
Mgr. Martina Smolová

Správní rada:
Předseda správní rady:
Mgr. Martina Smolová
člen správní rady:
Antonín Lahodný ( do 26.8.2005)
Stanislav Hádek (od 26.8.2005)
člen správní rady:
Martina Vlachová

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Mgr. Robert Kostohryz
člen dozorčí rady:
Vlasta Šefránková
člen dozorčí rady:
Jiří Šefránek

Ředitel:
Miroslav Mašek (od 15.3.2005)

Asistent ředitele:
Ivo Martínek (od 1.4. do 31.10.2005)

Historie vzniku společnosti:

Obecně prospěšná společnost Regio Písek byla založena jako
nezisková organizace 24.4. 2004 panem Antonínem
Lahodným a Mgr. Martinou Smolovou.
Do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu 0, vložce
číslo 93 byla zapsána 2.7.2004 pod IČ: 26076462.
16.12.2004 byla o.p.s. Regio Písek zaregistrována u
Finančního úřadu v Písku a bylo jí přiděleno DIČ:
CZ26076462.
30.12.2004 byl otevřen účet Regio Písek o.p.s. č.:
194587099/0300 u Československé obchodní banky a.s.
Členové o.p.s. Regio Písek se dlouhodobě angažovali
v aktivitách přispívajících turistice, sportu a kultuře v regionu.
Rozhodli se spojit svoje síly a nadále společně vymýšlet a
realizovat projekty, které považují pro Písek za smysluplné.
Proto založili Regio Písek o.p.s.
Zakladatelé se rozhodli pro neziskovou právní formu, která
umožní dobrovolné sdružování patriotů a přátel města Písku.
Chtěli tak navázat na tradici spolků, které podporovali
společenský život v Písku.

Zpráva o činnosti společnosti:
Skutečná činnost obecně prospěšné společnosti Regio Písek se začala rozvíjet po
nástupu pana Miroslava Maška do funkce ředitele společnosti. Ve spolupráci
s několika dobrovolníky a posléze i se svým asistentem panem Ivo Martínkem
začali připravovat hned několik akcí pro veřejnost.
Především pak v březnu 2005 otevření cyklistické sezóny ve spolupráci s MÚ
Písek a krajským magistrátem.
Hned v květnu se Regio Písek o.p.s. podílelo ve spolupráci s MÚ Písek na
zahájení turistické sezóny, kde jsme zajišťovali jízdu na lodičkách pro rodiče
s dětmi a také „Pohádkový les“, při kterém byl les na „Americe“ plný
pohádkových postav, u kterých plnily děti za drobnou odměnu různé úkoly.
Tuto akci jsme zajišťovali ve spolupráci s MC Kvítek a DDM Písek.
Pozadu jsme nezůstali ani při organizaci dne dětí v červnu ve spolupráci s MC
Kvítek v Písku a kdy jsme pro děti připravily v parku u letního kina řadu soutěží
a atrakcí.
Přes prázdniny pomáhala o.p.s. Regio Písek při organizování a chodu letního
tábora pro děti a mládež trvajícímu tři týdny. Kromě něj jsme pořádali novinku:
letní tábor pro rodiče s malými dětmi (převážně předškolního věku) trvající
jeden týden.
Mimo tyto nárazové akce jsme uspořádali ve spolupráci se ZŚ T.G. Masaryka
každé první pondělí v měsíci deskové hry v Městské knihovně a každou neděli
po prvním pondělí v měsíci rukodělnou dílnu v klubovně P.S. T.K. Písek. Tyto
dílny se těšily takové oblibě, že jsme je museli pořádat pro žáky ZŠ T.G.
Masaryka zvlášť vždy po dohodě někdy v týdnu.
Kromě pořádání takovýchto akcí se Regio Písek o.p.s. podílelo na tvorbě
kulturní politiky města spolu s odborem kultury a cestovního ruchu.
Nemalý podíl má Regio Písek o.p.s. také na vývoji strategie cestovního ruchu
v Písku.
Stále také byla otevřená otázka nájmu muzejní části Městské elektrárny. Ta se
nakonec podařila vyřešit k naší spokojenosti a byla sepsána nájemní smlouva
s Městskými službami o pronájmu muzejní části Městské elektrárny na rok
2006.
Za významný přínos také považuji rozšíření kontaktů a spolupráce s dalšími
neziskovými organizacemi v Písku i v celém regionu.
Pro další léta naší činnosti plánujeme rozšíření obecně prospěšných služeb o
služby v oblasti práce s dětmi a mládeží, služby v oblasti environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty a služby v oblasti všeobecného vzdělávání.

VYÚČTOVÁNÍ KE DNI 31.12. 2005
NÁKLADY
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Spotřeba materiálu
Občerstvení
Ostatní služby
Vedení účtu
Celkem
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Reklama
Dotace na mzdy
PS - úrok
Celkem

136.244,50
34.703,00
2.896,00
983,50
132.957,00
1.386,00
309.169,50
64.500,00
400.000,00
79.883,00
74,08
544.457,08

ROZVAHA KE DNI 31.12. 2005
AKTIVA
Pokladna
Bankovní účty
Celkem
PASIVA
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Zaměstnanci
Vlastní jmění
Celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

203.465,00
50.522,09
253.987,09
6.064,00
1.890,00
10.058,00
684,01
18.700,01
235.287,08

