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Úvodem

Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva našeho spolku za rok 2020.

V uvedeném období jsme nevykazovali žádnou spolkovou činnost, proto je překládaná stručná
zpráva s hlavními údaji. Děkujeme všem, kteří nám zachovávají přízeň s podporují naše myšlenky.

Mgr. David Monsport
Předseda spolku Okáčko



Základní informace, členové a kontakty

Registrace sdružení provedena dne 9. 12. 2010 pod č.j. VS/1-1/82292/10-R

Členové spolku:
Mgr. David Monsport - předseda spolku +420 608 400 313 (david.monsport@ktknet.cz)

Mgr. Blanka Mikundová - členka rady sdružení / hospodář
Bc. Jana Svobodová - členka rady sdružení

Kontaktní údaje:
Okáčko, z. s.
Záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
IČO: 22845224
DIČ: CZ22845224
Číslo účtu: 241969728/0300

Facebook: Okáčko, z. s.
Email sdružení: okacko@ktknet.cz

mailto:david.monsport@ktknet.cz
http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_170291326355012&ap=1


Historie a poslání spolku

Spolek byl založen na konci roku 2010 a zakládající členové se dohodli na tomto poslání:

1. Spolek se zaměřuje na neformální výchovu a vzdělávání, poskytování informací a plnohodnotné a 
aktivní využití volného času.
Zaměřuje se na čtyři cílové skupiny:
a)  děti a mládež do 26 let,
b)  neziskové organizace,
c)   širokou veřejnost (v rámci některých aktivit),
d)  ostatní specifické skupiny (senioři, nezaměstnaní, sociálně vyloučené osoby, atd.).

2. Spolek si klade za cíl motivovat a podporovat mládežnické iniciativy, rozvíjet dovednosti, znalosti a 
schopnosti především u dětí a mládeže.

3. Spolek bude usilovat o mezinárodní spolupráci, participaci dětí a mládeže a rozvoj občanské 
společnosti.

4. Spolek působí v oblasti obecně prospěšných činností zaměřených na kulturně-společenskou, sociální a 
vzdělávací oblast v rámci komunitní práce.

5. Spolek sdružuje občany, kteří se angažují v oblasti volnočasových aktivit, prevence a vzdělávání.

6. Spolek prosazuje všestranný rozvoj osobnosti a angažovanost pro veřejné záležitosti s důrazem na 
výchovu mladé generace.

Další informace a fotky ze spolkových akcí jsou k dispozici na www.okacko.cz



Zpráva o činnosti v roce 2020

Pokračuje situace ze začátku roku 2019, kdy byla přerušena činnost tanečního kroužku Dream
včetně dalších aktivit.

Spolek proto za rok 2020 nevykazuje žádnou činnost a v rámci pohybu financí byly jen 
zaúčtovány členské poplatky a zaplacen udržovací poplatek za domény okáčko a schody. 
Všechny finance jsou účtovány prostřednictvím bankovního účtu, samostatnou (hotovostní) 
pokladnu spolek nevede.

Plány spolku pro rok 2021 aktuálně nebyly stanoveny.



Finance za rok 2020

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2020

= 3.300,86 Kč

Celkové příjmy = 360,24 Kč

Celkové výdaje = 503,00 Kč

Celkový rozdíl = - 142,76 Kč

Konečný stav účtu k 31. 12. 2020

= 3.158,10 Kč

Položka příjmy výdaje

Členské příspěvky 360,00 Kč

Úrok na účtu 0,24 Kč

Udržovací poplatek doména 

okáčko a schody
484,00 Kč

Poplatky banka 19,00 Kč


