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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název společnosti:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Právní forma:
Rejstřík o.p.s.:
Datum vzniku a zápisu:
Zakladatel:
Web:

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
26863081, CZ26863081
obecně prospěšná společnost
Spisová značka O 200 vedená u Krajského soudu v Ostravě
14. června 2005
Město Vsetín, IČ: 00304450, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
www.aerv.cz

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
2.1 Vznik
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. byla v souladu se zákonem
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, založena usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. Z/23/5 dne 29.3.2005.
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 200. Zápis do rejstříku obecně prospěšných
společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 14.6.2005. Společnost byla zřízena
na dobu neurčitou.

2.2 Účel a náplň činnosti
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (dále jen AERV) je založena za
účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání, zapojování
podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů při
respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Dalším cílem společnosti je
zabezpečování
činností
týkajících
se
podnikatelského
inkubátoru
nebo
vědeckotechnologického parku na základě smlouvy s městem Vsetín.
Společnost je dále založena za účelem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel
zejména vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do
komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpory neziskového sektoru. To vše se
zaměřením na všechny oblasti života komunity zahrnující např. oblast rozvoje lidských
zdrojů, sociální problematiku, prevenci sociálně-patologických jevů, zaměstnanost,
životní prostředí, kulturní aktivity, regionální rozvoj.
Stěžejní náplň činnosti AERV představují v posledních letech tyto tři základní oblasti:


Správa budovy Maštalisek jako podnikatelského domu



Projektové řízení



Spolupráce a komunikace
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2.3 Organizační struktura a lidé ve společnosti
Základními orgány AERV dle zakládací listiny společnosti jsou:


statutární orgán - ředitel



správní rada



dozorčí rada

Statutární orgán – ředitel společnosti
Ředitelem společnosti je Ing. Tomáš Pifka, v současnosti uvolněný pro výkon veřejné
funkce. Z tohoto důvodu byl usnesením správní rady ze dne 9.12.2014 pověřen řízením
společnosti Ing. Filip Holzmüller. Pověření k řízení společnosti bylo uděleno v rozsahu
pravomocí ředitele, upravených zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

Rada města Vsetína na schůzi konané dne 23.1.2019 usnesením č. 4/4/RM/2019
rozhodla o jmenování níže uvedených členů správní a dozorčí rady:
Správní rada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Ing. Ladislava Nosková

Ing. Milan Kostelník

Petr Babovec

JUDr. Lubomír Gajdušek

Ing. Libor Podešva, Ph.D.

Alena Seifertová

Členové správní a dozorčí rady nepobírali v roce 2020 a ani v předchozích letech za
svou funkci v orgánech společnosti AERV žádné odměny.
Zaměstnanci společnosti AERV (k 31.12.2020)


k uvedenému datu bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 8 osob na stálý pracovní
poměr (6,9 pracovního úvazku), jednalo se o následující pracovní pozice











statutární orgán – ředitel společnosti (uvolněn pro výkon veř. funkce, úvazek 1,0)
pracovník pověřený řízením společnosti/projektový manažer (úvazek 1,0)
projektový manažer (úvazek 0,8)
expert trhu práce v rámci projektu „Mám na to“ (úvazek 0,5)
kariérový specialista/poradce v rámci projektu „Mám na to“ (úvazek 1,0)
správce budovy (úvazek 1,0)
pracovník administrativy/recepce (úvazek 1,0)
pracovník pro úklidové a pomocné práce (úvazek 0,6)

na základě dohody o provedení práce bylo u AERV v průběhu roku 2020
zaměstnáno celkem 12 osob (pozice kouče, lektorů a mentorů v rámci projektu
„Mám na to“, výpomoc při zajištění úklidových a pomocných prací, při správě sítí a
ICT zařízení v objektu Maštaliska)

3

3 ČINNOST AGENTURY V ROCE 2020
Rámec činností je vždy na období jednoho kalendářního roku určen Veřejnoprávní
smlouvou o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby –
zajištění služeb obecného hospodářského zájmu, uzavřenou mezi Městem Vsetín a
AERV. Ve smlouvě pro dané období je taxativně vymezeno, které konkrétní činnosti
bude AERV pro město vykonávat a jak za ně bude honorována. Členové správní rady
pak mohou případně ve spolupráci s ředitelem společnosti vydefinovat také další
opatření či aktivity na vybrané období.
Stejně jako v předchozích letech lze aktivity realizované AERV v roce 2020 rozdělit do
tří základních pilířů, na kterých agentura stojí, a tím je zajištěna stabilita provozu,
náplň činností a odůvodnitelnost výdajů. Jedná se o:


Správu historické budovy Maštalisek jako podnikatelského domu



Projektovou činnost včetně dotačního poradenství



Spolupráci a komunikaci se všemi aktéry komunitního prostoru ve Vsetíně

Veškeré činnosti vedou k tomu, aby byly efektivně využívány lidské zdroje společnosti
a jejich potenciál, budova Maštalisek a s tím spojená nabídka služeb s cílem zvyšování
podílů vlastních získaných prostředků na pokrytí provozních nákladů AERV.

3.1 Správa budovy Maštalisek jako podnikatelského domu
Bývalý panský dvůr, tzv. Maštaliska, jsou součástí souboru historických budov Horního
města spolu se vsetínským zámkem, Starou a Novou radnicí. Od rekonstrukce v roce
2007 slouží Maštaliska jako kancelářské prostory zejména podnikatelským subjektům,
přičemž konferenční sál a jednací místnosti jsou využívány pro nejrůznější akce
firemního, veřejného a neziskového sektoru.
Cílem AERV je zabezpečit co nejvyšší míru využití nebytových prostor budovy a získat
zde zasídlení firem s vysokým potenciálem spolupráce, efektivity a dlouhodobosti.
Krátkodobé pronájmy jednacích prostor a veškerý konferenční servis představují
trvalou nabídku doprovodných služeb spojených s provozem budovy Maštalisek.
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Součástí nabídky na zasídlení kanceláře jsou i doprovodné služby recepce a
copycentra, vysokorychlostní internet, elektronický zabezpečovací a přístupový
systém, pronájem konferenčních a jednacích prostor vč. vybavení audiovizuální
techniky, parkovací stání v podzemním parkovišti.
Kancelářské prostory a jejich obsazenost
V červnu 2020 byly po rozsáhlé rekonstrukci zkolaudovány a zprovozněny prostory v II.
NP pronajaté firmě Edhouse s.r.o., přičemž jimi uvolněné prostory v rámci III. NP byly
obratem obsazeny stávajícími klienty. Od listopadu 2020 pak opět evidujeme 100 %
obsazenost disponibilních kancelářských prostor, kdy se podařilo obsadit veškeré volné
plochy po ukončení činnosti Edukačního centra Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.
Služba virtuálního sídla
V rámci aktivit v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí poskytujeme již přes 10 let
službu virtuálního sídla. Tento produkt je východiskem zejména pro malé firmy a
živnostníky, kteří pro své podnikání nepotřebují stabilní kancelář. Nabízíme atraktivní
adresu pro podnikání, zřízení poštovní schránky, služby recepce či administrativy. Ke
konci roku 2020 se jednalo o 62 klientů využívajících tuto službu a z pohledu příjmů se
jedná již o cca 10 % podíl na ročních tržbách společnosti.
Konferenční servis
Jedná se o komplexní nabídku služeb organizačně-technického zajištění seminářů,
konferencí či nejrůznějších akcí dle přání zákazníka. K dispozici jsou reprezentační
prostory s kapacitou až 100 osob či menší jednací místnosti s variabilním uspořádáním.
Všechny provozní záležitosti a údržba Maštalisek jsou v kompetenci správce budovy.

Poskytování služeb v oblasti konferenčního servisu bylo v roce 2020 silně poznamenáno
pandemií koronaviru. Mimořádná krizová opatření k ochraně obyvatelstva
neumožňovala organizaci skupinových akcí a ve velké míře byly omezeny osobní
kontakty mezi obyvateli. Poptávka po krátkodobých pronájmech jednacích prostor
proto klesla téměř na nulu, s čímž souvisí také výpadek příjmů. Věříme, že jakmile to
situace dovolí, tak se k nám naši dlouholetí partneři zase vrátí a konferenční prostory
budou opět místem pro nejrůznější odborná setkání či komunitní akce.
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3.2 Projektová činnost
V průběhu roku 2020 byla oblast projektového managementu stěžejní náplní činnosti
AERV. Díky dosavadní úspěšné spolupráci s Městem Vsetín se podařilo zajistit realizaci
již třetího pokračování projektu zaměřeného na místní akční plán vzdělávání. Do své
druhé poloviny se pak přehoupla realizace tříletých projektů zaměřených jednak na
oblast podpory zaměstnanosti a dále pak na oblast prevence kriminality. V loňském
roce také došlo k celkovému administrativnímu a finančními vypořádání projektu
Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Vsetín.
V současnosti je projektová činnost zajištována dvěma projektovými manažery, kteří
kromě řízení probíhajících projektů poskytují zřizovateli a neziskovému sektoru
dotační poradenství a zároveň se podílejí na zajištění udržitelnosti či následného
monitoringu ukončených akcí. Vzhledem k počtu realizovaných či připravovaných
projektů byla kapacita těchto projektových manažerů AERV plně využita. Důležitým
prvkem je pak částečné financování jejich osobních nákladů z dotačních prostředků.

3.2.1 Přehled projektových aktivit AERV v roce 2020
Řízení a administrace projektů
 01-11/2020 MAP II Vsetínsko (Město Vsetín)
 11-12/2020 MAP III Vsetínsko (Město Vsetín)
 01-03/2020 Aktualizace KPSS ORP Vsetín (Město Vsetín)
 01-12/2020 Systém prevence kriminality (Město Vsetín)
 01-12/2020 Mám na to (AERV)
Poradenství při zpracování projektů - konzultace projektových záměrů zřizovatele a
komunitních partnerů dle aktuálních možností personálních kapacit projektových
manažerů
 OP VVV - MAP III Vsetínsko - podmínky výzvy, projektový záměr, postavení
žadatele a způsobilosti výdajů, rozpočet, zpracování žádosti
 Národní program ŽP - Výzva přírodní zahrady - zpracování projektových žádostí
pro MŠ Sychrov, ZŠ Rokytnice
 MŽP Program na podporu projektů NNO - Učíme se venku s Lískou - konzultace
projektového záměru, rozpočtu projektu, zpracování projektové žádosti
Participace na realizace, zajištění udržitelnosti a následného monitoringu
ukončených projektů: Řemeslo má budoucnost (Město Vsetín), V.I.P. - Vzdělání,
inovace, partnerství (AERV), Člověk a příroda – učebny (Město Vsetín)
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3.2.2 Projekt „Mám na to“
Registrační číslo:
Program:
Výzva:
Rozpočet projektu:
Období realizace:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009096
Operační program Zaměstnanost
03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
7.634.011,25 Kč (příspěvek EU 85 %, státní rozpočet ČR 15 %)
01.07.2018 - 30.06.2021

V červenci 2018 AERV zahájila tříletý projekt s názvem „Mám na to“, který je
realizován v rámci Strategického plánu pro sociální začleňování města Vsetín. Projekt
vytváří na úrovni města Vsetína systém pomoci ohroženým skupinám na trhu práce,
který představuje individuálně nastavitelný program zvýšení zaměstnatelnosti,
zaměřený na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí a schopností příslušníků
ohrožených cílových skupin (dále jen CS), pracovní a kariérové poradenství a
tréninkové zaměstnávání.
Základní cíl projektu
Cílem projektu je postupnými kroky, za pomoci doprovodných opatření, připravovat
uchazeče a zájemce o zaměstnání z CS na vstup na trh práce. Záměrem je během 3 let
realizace projektu cíleně oslovit až 180 osob z CS, z toho minimálně 60 osob vstoupí do
projektu a zapojí se do některé z jeho aktivit. Alespoň 42 osob úspěšně absolvuje fázi
rozvoje klíčových kompetencí, přičemž minimálně 30 osob z této skupiny pak projde
tréninkovým místem, s cílem zvýšit jejich vlastní zaměstnatelnost.
Dílčí cíle projektu
 Rozvoj klíčových kompetencí - nastavená vzdělávací témata tvoří základní pilíře
sociálního začlenění do běžného způsobu života a posílí kompetence účastníků
potřebné pro získávání či udržení si zaměstnání.
 Obnova a upevňování pracovních návyků - prostřednictvím tréninkových míst bude u
účastníků kladen důraz zejména na adaptaci na pracovní tempo a rytmus, zvýšení
sebevědomí a sebedůvěry, získání, obnovení či zlepšení pracovních dovedností,
nastartování reálných změn v životě účastníka.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie a státního rozpočtu České republiky
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3.3 Spolupráce a komunikace
Zapojování veřejnosti i podnikatelského sektoru do komunitních aktivit a
rozhodovacích procesů a současně podpora neziskového sektoru na území města
Vsetína, to jsou oblasti působení AERV, kterým je v posledních letech věnována stálá
pozornost. Aktivity spolupráce a komunikace se zaměřují na různé cílové skupiny:
 Veřejnost – kulaté stoly, kotel se starostou, projednávání investičních akcí,
osvětové kampaně.
 Veřejná správa – pracovní skupiny, realizace průzkumů, dotazníkových šetření a
anket, mediální servis.
 Neziskové organizace – podpora v projektovém řízení, spolupráce na kampaních a
dalších komunitních akcích.
 Podnikatelé – příprava a organizace seminářů, konzultační dny pro podnikatele
Naprostá většina výše uvedených aktivit však nemohla být v průběhu roku 2020
realizována z důvodů pandemie koronaviru. Mimořádná krizová opatření k ochraně
obyvatelstva neumožňovala organizaci skupinových akcí, proto i celá řada tradičních
aktivit, na kterých jsme dlouhodobě participovali, musela být zrušena, neboť je
nebylo možné realizovat např. on-line formou.

3.3.1 Veřejnost a veřejná správa
Směrem k veřejnosti jsou průběžně komunikovány především připravované velké i
malé investiční akce na území města. Na základě zadání města Vsetín byla v lednu
2020 realizována veřejná diskuze s občany na téma úpravy pomníku obětem války na
Horní Jasence. V průběhu měsíce srpna pak bylo realizováno dotazníkové šetření
týkající se revitalizace veřejného prostranství na ulici Dukelská.

Ve spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery se AERV v roce 2020 podílela na
zajištění pracovních skupin v rámci Místního akčního plánu vzdělávání. Zde můžeme
také zmínit spolupráci na organizaci besedy "Co nám dává a bere inkluze". Neméně
důležitou součástí je pak zajišťování grafických a tiskových služeb při tvorbě
nejrůznějších plakátů, pozvánek a dalších materiálů.
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Od konce roku 2016 je pak AERV, na základě dohody se zřizovatelem, přidělena role
tzv. veřejného opatrovníka, hájícího práva některých osob ve správních řízeních na
úseku evidence obyvatel města.

3.3.2 Neziskový sektor
Ve Vsetíně je neziskový sektor významně zastoupen, dlouhodobě velmi aktivní a
podporu AERV se naučil hojně využívat. Aktivity v oblasti podpory neziskového sektoru
a participace AERV na jeho akcích byly převzaty po ukončení činnosti Společnosti pro
komunitní práci Vsetín o.p.s.
 Spolupráce s NNO na komunitních/osvětových kampaních a vybraných akcích
Jde zejména o tvorbu grafiky, plakátů a zajištění jejich výlepu popř. další
mediální servis, podíl na přípravě programu, fyzické zajištění aktivit, materiální
podpora, poskytnutí prostor či vybavení a pokrytí části finančních nákladů akcí.
V roce 2020 se jednalo mimo jiné o tyto akce:
 Ples SPOLEČNĚ

 Nemít domov 2020

 Setkání s NNO

 Vsetínský senior zve

 Mezinárodní týden turistiky

 Evropský den bez aut

 Mezinárodní závody mládeže

 Mikuláš pod okny

 Poradenství a podpora při zpracování projektů k získání finančních prostředků na
různých úrovních národních a evropských rozpočtů či nevládních zdrojů
(konzultace projektových záměrů, dotační poradenství apod.)

3.3.3 Podnikatelský sektor
V rámci činnosti agentury byl v posledních letech vymezen cíl vhodně nabízet
podnikatelům aktivity zaměřené na aktuální témata související například s rozvojem
města a jeho propagací, dotačními možnostmi či projekty, ale i participaci na
jednorázových akcích regionálních aktérů z veřejného či neziskového sektoru.
V roce 2020 jsme společně s partnery připravovali realizaci následujících akcí:
 Burza práce a přehlídka středních škol 2020 (Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Vsetín)
9

 Konzultační dny pro podnikatele (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)

Z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se
však tyto akce nemohly uskutečnit. Konzultační dny pak byly Agenturou Czechinvest
realizovány alespoň formou individuálních on-line konzultací.
Pod tuto oblast spadá také spolupráce v rámci dlouhodobých aktivit na krajské úrovni,
do kterých je AERV zapojena od samého počátku při formování inovační infrastruktury:
 soutěž „Můj první milion“ - nejlepší podnikatelský záměr SŠ, VŠ/veřejnost
 workshopy pro studenty – podpora podnikání, podnikatelský záměr aj.
 Inovační firma Zlínského kraje, Inovační portál Zlínského kraje
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4 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Ve vazbě na probíhající hospodářskou krizi spojenou s pandemií koronaviru jsme se
intenzivně zabývali veškerými výdaji i příjmy našeho rozpočtu, tak abychom byli
schopni se přizpůsobit nepříznivému vývoji a zároveň plnohodnotně zajišťovat všechny
požadované činnosti. Z pohledu celkového výsledku hospodaření evidujeme za rok
2020 ztrátu ve výši 382 tis. Kč, při zohlednění nastavené metodiky odpisování však
můžeme hovořit o kladném „provozním hospodářském výsledku“ ve výši 128 tis. Kč.
Hlavní činnost představovala zejména náklady a výnosy spojené s poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu na základě smlouvy s Městem Vsetín. Celý rok 2020
probíhala také realizace projektu „Mám na to“, který se přehoupl do své druhé
poloviny. Závazek veřejné služby pro Město Vsetín nebyl realizován v plné míře z
důvodů utlumení veřejných akcí a komunitních aktivit, což následně představovalo
vratku nevyužitého příspěvku cca 209 tis. Kč. Výsledná hodnota vyrovnávací platby za
rok 2020 pak představovala podíl 33,5 % na celkových výnosech AERV.
V rámci hospodářské činnosti se i přes výpadek výnosů z krátkodobých pronájmů
jednacích prostor podařilo naplnit očekávání ohledně výše tržeb za vlastní výkony. To
bylo dáno zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů v objektu Maštaliska, kdy byly
zprovozněny zrekonstruované prostory v II. NP a obsazeny všechny volné kanceláře.
Zároveň evidujeme růst tržeb spojených s využíváním služby tzv. virtuálního sídla.
Pro následující rok máme optimistický výhled především v oblasti dlouhodobých
pronájmů, jelikož máme nasmlouváno využití všech disponibilních ploch budovy a dle
nastavené cenové hladiny očekáváme v této kapitole růst tržeb. Věříme, že
pokračující hospodářská krize spojená s pandemií koronaviru nebude mít na naše
klienty významný dopad a v rámci postupného uvolňování omezujících opatření se
budeme moci v rámci našich aktivit a akcí vrátit k dlouhodobému normálu.

4.1 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce za rok 2020
Uvedené dokumenty tvoří přílohu č. 1 - 3 této výroční zprávy.

4.2 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů za rok 2020
Výnosy v tis. Kč

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží

-

1 653

1 653

Úroky

-

7

7

386

999

1 385

Provozní dotace

3 995

-

3 995

Celkem

4 381

2 659

7 040

Jiné ostatní výnosy
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4.3 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti v roce 2020
Organizace přeúčtovala na účet fondu (911.100) ztrátu z minulého roku a přijatou
částku při spolupráci, konečný stav fondu je 962 tis. Kč.

4.4 Stav a pohyb majetku a závazků v roce 2020
Stav v tis. Kč

k 1.1.2020

Stavby

k 31.12.2020

Rozdíl

93 771

93 771

-

3 184

3 184

-

- 21 097

- 22 973

- 1 876

- 3 170

- 3 177

-7

-

-

-

Pokladna

29

4

- 25

Ceniny

45

15

- 30

1 565

1 924

359

420

522

102

Poskytnuté provozní zálohy

44

45

1

Ostatní závazky

17

65

48

176

178

2

-

-

-

Závazky k institucím SZ a ZP

73

84

11

Ostatní přímé daně

21

22

1

Dodavatelé

14

28

14

-

-

-

29

75

46

-

-

-

Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC

237

210

- 27

Nároky na dotace a ost. zúčtování

-

-

-

11

12

1

1 076

1 337

261

13

11

-2

53 539

52 167

- 1 372

4 984

3 316

- 1 668

13 484

15 082

1 598

Hmotné movité věci a jejich soubory
Oprávky ke stavbám
Oprávky k hmotným movitým věcem
Zboží na skladě

Bankovní účty
Odběratelé

Zaměstnanci
Pohledávky za zaměstnanci

Přijaté zálohy
Daň z přidané hodnoty
Závazky ze vztahu k stát. rozpočtu

Náklady příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Dlouhodobé úvěry
Ostatní dlouhodobé závazky
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4.5 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady
na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti v roce 2020
Náklady v tis. Kč

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu, energie a ost.

Hospodářská
činnost

Celkem

354

178

532

-

-

-

52

32

84

Náklady na reprezentaci

-

-

-

Cestovné

-

-

-

Ostatní služby

1 110

491

1 601

Mzdové náklady

2 072

467

2 539

Zákonné sociální pojištění

503

115

618

Zákonné sociální náklady

53

33

86

Ostatní daně a poplatky

-

-

-

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

-

-

-

Nákladové úroky

32

16

48

Jiné ostatní náklady

19

11

30

535

1347

1882

4 730

2 692

7 422

Prodané zboží
Opravy a udržování

Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

4.6 Personální údaje za rok 2020
Stálí zaměstnanci AERV

Muži

Ženy

Fyzický stav

3,00

4,00

Průměrný evid. stav přepočtený na plné úvazky

2,80

3,10
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4.7 Informace dle zákona č. 563/1991 o účetnictví
a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1 - žádné nenastaly,
b) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje - žádné nenastaly,
c) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích –
společnost dodržuje základní zásady v oblasti ochrany životního prostředí a
v pracovně-právních vztazích se řídí zákoníkem práce,
d) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, požadované
podle zvláštních právních předpisů – společnost nemá organizační složku
v zahraničí.
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5 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PARTNERŮ
Partneři


4mont elektric s.r.o.



Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest



ALCEDO – Středisko volného času



Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.



B&D Asset s.r.o.



BUILDEKO, s.r.o.



Diakonie ČCE Vsetín



Dům kultury Vsetín, s. r. o.



Edhouse s.r.o.



Elim Vsetín, o.p.s.



ENERGY BEVERAGES CZ, s.r.o.



eSports.cz, s.r.o.



IBITEC - Czech s. r. o.



JUDr. Milan Trlica



LÍSKA, z.s.



Masarykova veřejná knihovna Vsetín



Město Vsetín



Mgr. Martina Charvátová



Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně



Smart Spedition s.r.o.



Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín



Technické služby Vsetín p.o.



Technologické inovační centrum s.r.o.



Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Vsetín



Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.



Vsetínské noviny



ZŠ Integra Vsetín
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