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Opavskem bez bariér, z.s. 1 

Úvodní slovo 
 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

je mi ctí, že Vám mohu předložit vůbec první výroční zprávu od založení spolku 

Opavském bez bariér, z.s. (zapsaný spolek), dne 31. května 2019.  

Rok 2019 přinesl hodně změn nejen pro nás, ale i již běžící projekt Opava bez bariér. 

Jen ve zkratce zmíním něco o projektu Opava bez bariér.  

Projekt Opava bez bariér vznikl dne 8.3.2018 za velké podpory Statutárního města 

Opavy, jmenovitě již bývalého pana náměstka Josefa Stiborského, který svou píli 

dokázal projekt nejen podpořit, ale i prosadit. Významně nám pomáhal získat dotaci 

na proškolení mapovačů, získání licence pro Mapování a kategorizaci přístupnosti 

objektů (dále jen „MKPO“), dále pro nákup potřebné měřicí techniky a v neposlední 

řadě prosadil honoráře (smlouva DPP), které nám Statutární město Opava vyplácí 

dodnes. 

Také nelze opomenout i další dárce, kteří pomáhali se zkvalitněním naší práce, která 

se zakládá na dobrovolnosti, ale přitom klademe důraz na profesionalitu. Mezi 

významné dárce, kteří pomohli projektu Opava bez bariér, patří paní Ivana 

Nevludová, poslankyně Parlamentu ČR, která přispěla částkou 15.000,- Kč na 

reinstalací IT systému, novou multifunkční tiskárnu a fotoaparát, čímž naše práce se 

posunula o krok dále. Další významný dárce byla paní Kateřina Svobodová, která 

projektu zaslala předmětný dar, notebook Lenovo v hodnotě cca 12.000,- Kč.  

Na přelomu roku 2018 / 2019 po schůzkách nejen na Radnici v Opavě, ale i 

s asistenty přišla myšlenka, a nakonec i doporučení, abychom jsme projekt Opava 

bez bariér tzv. zastřešil pod právnický subjekt. Protože byl projekt Opava bez bariér 

stále veden pod fyzickou osobou, čerpání dotací pro projekt Opava bez bariér byly 

nedosažitelné, mimo dotací ze Statutárního města Opavy. Takže v I.Q 2019 jsem 

svolal ustavující schůzi, kde byli odsouhlasené následující body: 

➢ Název spolku Opavskem bez bariér, z.s. (zapsaný spolek) 

➢ Stanovy spolku 

➢ Působnost spolku Region Opavsko  

➢ Sídlo spolku Opavskem bez bariér 

➢ Volba statutárního orgánu a nejvyššího orgánu 

➢ Rozdělení úkolů   

Dne 31. května 2019 byl spolek zaregistrován u Krajského soudu v Ostravě pod 

spisovou značkou L 18646. Od tohoto dne se začala psát nová kapitola projektu 

Opava bez bariér a současně nás čekalo i mnohem více práce než v roce 2018. 

 

Pavel Carbol 
předseda Opavskem bez bariér, z.s. 
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Článek I. - Zaměření spolku Opavskem bez bariér, z.s. 
 

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. se bude i nadále plně věnovat projektu Opava bez 

bariér. Co projekt Opava bez bariér obnáší, komu je prospěšný a jaký má přínos? 

➢ Projekt obnáší především práci v terénu, kde mapujeme přístupnost objektů. 

➢ Následně zpracováváme data získané z terénu, provedeme kategorizaci a 

vložíme na webový portál „Opavou přes bariéry“. 

➢ Posléze předám veškeré informace správci GIS Mgr. Marku Drozdkovi, který 

vše vloží do mapové aplikace „Mapa přístupnosti“, která je přístupná nejen na 

webových stránkách www.opavabezbariér.cz ale i na webových stránkách 

www.opava-city.cz (cesta) Nabídka témat = Mapový portál = Mapa 

přístupnosti. 

➢ Přínos je důležitá informace. Komu vlastně je mapa přístupnosti přínosem? 

Hlavně cílovým skupinám jako  

a. osoby se sníženou schopnosti pohybu,  

b. uživatelům invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek, 

c. seniorům   

d. rodičům (maminkám) s kočárky.  

Článek II. - Stanovené cíle spolku Opavskem bez bariér, z.s. 
 

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. si dává za cíl: 

➢ Nadále rozvíjet a zdokonalovat projekt Opava bez bariér. 

➢ Rozšířit pracovní tým MKPO. 

➢ Vyhledávat a vynaložit úsilí při odstraňování bariér architektonických, 

stavebních, dopravních apod.   

➢ Nadále rozvíjet spolupráci s Pražskou organizaci vozíčkářů, jakožto majitelé 

licence pro MKPO, především vstup do úzké pracovní skupiny a podílet se na 

tvorbě Jednotné metodiky Mapování a kategorizace přístupnosti prostředí. 

➢ Pravidelně se zúčastňovat seminářů, které pořádá Pražská organizace 

vozíčkářů a následně tyto informace předávat dále svému pracovnímu týmu. 

➢ Rozvíjet úzkou spolupráci se zástupci Statutárního města Opavy (dále jen 

„SMOp“). 

➢ Rozvíjet spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (dále 

jen „NRZP ČR“). 

➢ Otevřít svou spolupráci s NRZP ČR na projektu Euroklíč pro Opavsko. 

➢ Připravovat i jiné projekty s přínosem pro cílové skupiny jako:  

a. osoby se sníženou schopnosti pohybu,  

b. uživatelům invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek, 

c. seniorům 

d. rodičům (maminkám) s kočárky 

➢ Získat další sponzory, firmy a dárce pro spolupráci. 

 

 

http://www.opavabezbariér.cz/
http://www.opava-city.cz/


Výroční zpráva 2019 

Opavskem bez bariér, z.s. 3 

Článek III. - Co se nám podařilo splnit a co ne? 
 

Co se nám podařilo od vzniku spolku Opavskem bez bariér, z.s., dne 31.května 2019 

splnit a co bohužel ne?  

➢ Díky našemu sponzorovi Webnode AG, jakožto poskytovateli webových 

služeb jsme založili webové stránky www.opavskembezberier.cz . Společnost 

Webnode AG nám poskytla jako sponzorský dar balíček webových služeb.  

➢ Dne 1.září 2019 otevíráme projekt Euroklíč pro Opavsko. Jedná se o projekt 

NRZP ČR, který jsme otevřeli na základě úzké spolupráce s NRZP ČR, 

jmenovitě s panem Mgr. Pavlem Hříbkem, ředitelem odboru regionálních 

projektů NRZP ČR. 

➢ V měsíci říjen 2019 se spolek Opavskem bez bariér, z.s. stává členem NRZP 

ČR na krajské úrovní, resp. NRZP MSK. 

➢ V II. polovině roku 2019 začínáme shánět kancelář v Opavě, kde bychom 

mohli otevřít tak distribuční místo pro Euroklíč. 

➢ V měsíci listopad 2019 nám přichází překvapující zpráva z Magistrátu města 

Opava, že můžeme mít kancelář na Horním náměstí v Opavě. Současně 

podáváme žádost o přidělení Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMOp 

ve výši 35.000,- Kč na otevření a provozuschopnost kanceláře spolku. 

➢ V prosinci 2019 byla naše žádost o dotaci schválená v plné výši, o několik dni 

podepsána a dne 23. prosince 2019 byla dotace připsána na účet spolku. 

➢ Co se nám do konce roku 2019 nepovedlo splnit, hlavně z důvodů krátké doby 

působnosti, bylo sehnat peníze pro rozpočet na rok 2020, sehnat další 

sponzory a díky těmto nedostatkům rozšířit pracovní tým. 

Článek IV. - Hospodaření spolku Opavskem bez bariér, z.s. 
 

V roce 2019, hospodařil spolek Opavskem bez bariér, z.s. ode dne 1. června 2019 

následovně.  

Celkové příjmy od 1.6. do 31.12. 2019 dosáhly výše 21.401,- Kč. Rozpis:  

➢ 19.001,- Kč honoráře SMOp 

➢   2.400,- Kč vlastní příjmy. 

Celkové výdaje od 1.6. do 31.12.2019 dosáhly výše 17.253,40 Kč. Rozpis: 

➢ 1.475,- Kč  kancelář / služby (12.m) 

➢ 1.653,60 Kč  kancelářské potřeby 

➢ 2.007,50 Kč  internetové služby 

➢ 3.377,- Kč IT služby 

➢ 799,- Kč Licence 

➢ 593,- Kč Propagační materiál, vazby apod. 

➢ 1.256,- Kč Cestovné (semináře a jednání Praha) 

➢ 5.170,30 Kč PHM – výjezdy do terénu (MKPO) 

➢ 1.922,- Kč Obědy, večeře, občerstvení (semináře, jednání apod.)   

http://www.opavskembezberier.cz/
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Hlavním zdrojem příjmu zůstal honorář vyplácen na platnou smlouvu DPP, 

uzavřenou ještě v době, kdy se spolek zakládal. Příspěvky a další příjmy z jiných 

zdrojů jsem z důvodu krátké doby působnosti do konce roku neměli. 

V závěrečném vyúčtování roku 2019 hospodařil spolek v plusu, a to ve výši 

+ 4.147,60 Kč 

Poznámka: V závěrečném vyúčtování není zanesená dotace SMOp ve výši 35.000,- 

Kč. K čerpání dotace došlo až následující rok 2020, což bude předmětem Výroční 

zprávy za rok 2020.     

Článek V. - Majetek spolku Opavskem bez bariér, z.s. 
 

Spolek Opavskem bez bariér, z.s. do konce roku 2019 nenabyl pod svým jménem 

žádného majetku, přesto byl do spolku převeden majetek, který byl pořízen pro 

činnost projektu Opava bez bariér. Převod majetku byl proveden, jelikož byl pořízen 

z dotací SMOp a také dárců paní Ivany Nevludové a paní Kateřiny Svobodové (viz. 

Úvodní slovo). Veškerý níže uvedený majetek byl pořízen v roce 2018 a I.Q 2019. 

Závěrečné slovo 
 

Nakonec ještě pár slov a předsevzetí pro následující rok 2020. Je naším velkým 

přáním, aby byl spolek Opavskem bez bariér, z.s. soběstačný, rozvíjel více aktivit 

v nových projektech, ale prioritou nejvyšší je již běžící projekt Opava bez bariér. Zde 

si klademe za cíl plnou profesionalizaci a zdokonalování se, aby naše práce 

přinášela užitečné informace nejen pro výše uvedené cílové skupiny, ale také proto, 

Celkové příjmy za rok 2019 Celkové výdaje za rok 2019

Řada2 Kč21 401,00 Kč17 253,40

Kč21 401,00 

Kč17 253,40 

 Kč-

 Kč5 000,00

 Kč10 000,00

 Kč15 000,00

 Kč20 000,00

 Kč25 000,00

Příjmy / Výdaje spolku 2019

Celkové příjmy za rok 2019 Celkové výdaje za rok 2019
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aby naše krásné město Opavu, srdce Slezska, mohli navštívit i hendikepovaní turisté 

z jiných měst. Máme za to, že město Opava má co nabídnout a my jsme připravení 

poskytnout co nejvíce objektivních informací. A k tomu má sloužit právě Mapa 

přístupnosti, která má být dle plánu Statutárního města Opavy i součásti nových 

digitálních informačních panelů na strategický přístupných místech, jako Infocentrum 

Opava, vlakové nádraží Opava – Východ apod. Věříme tomu, že tento plán přinese 

stejný užitek jako mapový portál na webech spolku i SMOp.  

Závěrem bych rád poděkoval naším významným partnerům a sponzorům, bez 

kterých by spolek Opavskem bez bariér, z.s. nebyl tam, kde dnes je. 

Poděkování sponzorům 

1. Statutární město Opava  

2. Webnode AG 

 

Poděkování partnerům 

1. Torria Cars – výhradní dodavatel měřicí techniky 

2. Comfor IT – dodavatel IT techniky, poskytovatel služeb a servisu 

3. Copycentrum Opava – barevné kopírovací práce, vazby apod. 

4. paní Ivaně Nevludové – poslankyní parlamentu ČR za významnou podporu 
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Opavskem bez bariér, z.s. 

sídlo: Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom 

kancelář: Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava – město 

telefon: +420 776 257 896  

e-mail: pavel.carbol@opbb.cz 

web: www.opbb.cz 

 

mailto:pavel.carbol@opbb.cz
http://www.opbb.cz/

