Výroční zpráva Baťův kanál, o. p. s. za rok 2004
Přehled činností v roce 2004
Činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2004 se rozčleňují do těchto hlavních aktivit:
1)
2)
3)
4)
5)

správa a administrativa
správa majetku
koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Baťova kanálu
informační centrum Baťova kanálu
spolupráce na projektech

1) správa a administrativa OPS
Dne 28. srpna 2004 byla na základě výběrového řízení přijata zaměstnankyně Dagmar
Jurenová. Její pracovní náplní je zejména Informační centrum Baťova kanálu a vedení běžné
agendy organizace. Tím bylo významným způsobem posíleno personální zajištění činností
organizace a to hlavně zastupitelnost.
2) správa majetku
Baťův kanál, o. p. s. spravuje motorové čluny a kanoe. Tyto plavidla jsou pronajímána za
podmínek s ohledem na zajištění rovnovážného a trvalého rozvoje podnikání na Baťově
kanálu. Dále Baťův kanál, o. p. s. spravuje majetek měst a obcí s cílem zabezpečit jeho co
nelepší využití pro cestovní ruch, vznik turistických produktů a podporu soukromých investic.
Baťův kanál, o. p. s. je správcem naučných stezek vytvořených podél Baťova kanálu a
informačních tabulí pro turisty.
3) Koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Baťova kanálu
a) Baťův kanál, o. p. s. v roce 2004 pokračovala v organizování a řízení pravidelných
koordinačních jednání ve věci provozu, údržby a dokončení Baťova kanálu s Povodím
Moravy s. p., Státní plavební správou, Ředitelstvím vodních cest (Ministerstvo
dopravy), provozovateli plavby a zástupci státní správy a místních samospráv. Dále se
Baťův kanál, o. p. s. účastnila jednání specializovaných na určitou problematiku či
řešení konkrétního problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK apod.).
b) Baťův kanál, o. p. s. koordinovala činnost jednotlivých provozovatelů služeb na
Baťově kanálu i v jeho okolí. Zejména podpora a vznik nových turistických produktů
na Baťově kanálu a společná propagace včetně zajištění finančních spoluúčastí.
c) Od Jihomoravského kraje obdržela Baťův kanál, o. p. s. investiční dotaci na zajištění
splavnění úseku od plavební komory Petrov po tabulové stavidlo v Sudoměřicích.
V rámci této dotace byly zakoupeny dva čluny a jedna kanoe.
d) Baťův kanál, o. p. s. se aktivně podílela i na realizaci ostatních činností, které byly
podpořeny dotací od Jihomoravského kraje – přístaviště u hvězdárny ve Veselí nad
Moravou, dopravní značení, internetové stránky Baťova kanálu.

e) V roce 2004 byly opět z rozpočtu Baťův kanál, o. p. s. finančně podpořeny turistické
produkty na Baťově kanálu. Byly to: nedělní výlety na lodi Havaj ve Starém Městě č a
Uherském Hradišti (podpořeny částkou 13 000,- Kč, přepraveno 471 osob), projekt
Slováckem po vodě i na kole, který byl realizován ve spolupráci s Jihomoravským
krajem a Městem Veselí nad Moravou. Dále to byla plavba Strážnice – Petrov a zpět
(podpořena částkou 9 000,- Kč, přepraveno 435 osob), která navazovala na plavbu
v rámci projektu Slováckem po vodě i na kole. Významným počinem byla mezinárodní
pravidelná nedělní plavba Hodonín – Skalica – Rohatec – Skalica – Hodonín (dotace
18 000,- Kč, přepraveno 696 osob).
4) informační centrum Baťova kanálu
Baťův kanál, o. p. s. je provozovatelem Informačního centra Baťova kanálu. Základní
činností infocentra je bezplatné podávání informací a to zejména na základě telefonických
dotazů a dotazů internetovou poštou. Informační centrum provádí i zasílání propagačních a
informačních materiálů o možnostech turistiky na Baťově kanálu a v jeho okolí. Informační
centru se také stará i distribuci propagačních materiálů o Baťově kanálu do turistických
informačních center v okolí. Informační centrum sídlí v budově přístaviště ve Veselí nad
Moravou, Zámecká 2.
V rámci činnosti informačního centra Baťova kanálu probíhá pravidelná aktualizace
internetových stránek www.batacanal.cz.
5) spolupráce na projektech
Baťův kanál, o. p. s. v roce 2004 participovala na těchto projektech:
Slováckem po vodě i na kole – Jihomoravský kraj udělil Městu Veselí nad Moravou v rámci
programu „Vznik a rozvoj produktů cestovního ruchu a navazujících aktivit“ dotaci na projekt
SLOVÁCKEM PO VODĚ I NA KOLE. Realizátorem projektu byla Baťův kanál, o. p. s..
Jednalo se o podporu turistického produktu, který představovala pravidelná nedělní plavba
Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět s přepravou kol zdarma. Možnosti pravidelné nedělní
plavby Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět využilo v letošním roce téměř 800 turistů.
Z toho 77 rodin. Na invalidním vozíku absolvovalo program 8 lidí. Přepravou kol zdarma
během plavby na lodi si zpestřilo program 125 cyklistů. Aktivity tohoto projektu byly
v celkovém objemu 185 000,- Kč.
Culinary Heritage – projekt v rámci programu Interreg IIIC realizuje Agentura pro rozvoj
turistiky na Baťově kanálu, nadační fond. Český název projektu je Moravské dědictví. Baťův
kanál, o. p. s. v rámci tohoto projektu připravovala v roce 2004 spojení projektu Moravské
dědictví s vodní turistikou. Významnou částí této činnosti byla společná propagace – účast
na veletrhu MADI 2004 - představení projektu touroperátorům. Příprava společného
tištěného propagačního materiálu a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2005. Projekt má pokračování až do poloviny roku 2006.
DoRIS – projekt, který byl realizován Agenturou pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu
v rámci programu Phare SFMP. Jednalo se o aplikaci Dunajského říčního informačního
systému v podmínkách Baťova kanálu. Baťův kanál, o. p. s. se na projektu podílela
komunikací s pracovníky informačních center, rakouským partnerem projektu organizací Via
Donau. Poznatky byly vyhodnoceny a použity při přípravě nového internetového portálu
Baťova kanálu a nových tištěných propagačních materiálů.
Interreg IIIA – v rámci této iniciativy připravovala svoje projekty města Hodonín a Skalica.
Baťův kanál, o. p. s. se zúčastňovala přípravných jednání a spolupracovala s předkladateli
projektů.

Roční účetní závěrka
Náklady:
Výnosy:
Hospodářský výsledek:

975 893,49 Kč
900 560,16 Kč
-75 333,33 Kč

Hospodářský výsledek –75 333,33 Kč bude kryt úsporou v hospodaření organizace v roce
2005.
Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Příloha č. 1
Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
tržby z prodeje služeb
úroky
jiné ostatní příjmy
přijaté příspěvky
provozní dotace ÚSC
příjmy celkem

568 363,70 Kč
221,46 Kč
6 725,-- Kč
300 000,-- Kč
25 250,-- Kč
900 560,16 Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Během roku 2004 byl zřízen fond oprav, který byl naplněn částkou 30 000,- Kč. Konečný stav
fondu oprav k 31. 12. 2004 je 30 000,- Kč.
Stav a pohyby majetku a závazků
Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2004 žádné závazky. Dle inventarizace má Baťův kanál,
o. p. s. k 31. 12. 2004 v evidenci majetek v účetní hodnotě 2 237 974,92 Kč.
Výdaje a jejich členění
ostatní materiál
stroje
cestovné
ostatní služby
telefon
poštovné
mzdové náklady
sociální pojištění
zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
dary
jiné ostatní náklady
bankovní poplatky

48 443,40 Kč
600,-- Kč
37 800,82 Kč
287 147,80 Kč
8 383,50 Kč
735,50 Kč
260 997,-- Kč
72 626,-- Kč
25 139,-- Kč
7 640,-- Kč
10 000,-- Kč
3 000,-- Kč
4 871,67 Kč

pojištění
pojištění 4,2 promile z HM
ostatní
haléřové vyrovnání
odpisy dlouhodobého NM a HM
poskytnuté příspěvky
výdaje celkem

4 299,-- Kč
1 415,80 Kč
9 440,-- Kč
1,-- Kč
153 353,-- Kč
40 000,-- Kč
975 893,49 Kč

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů
V zakládací listině Baťův kanál, o. p. s. nebyly v roce 2004 žádné změny.
Ve složení správní rady i dozorčí rady nebyly v roce 2004 žádné změny.

Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda správní rady

Vilém Reichsfeld
člen správní rady

