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Obecně prospěšná společnost Osoblažský cech, o.p.s. byla založena v 

polovině roku 2013 čtyřmi obcemi osoblažského regionu. Osoblažský cech je 

organizací zabývající se socioekonomickými aktivitami v této oblasti, jeho činnost 

povede ke vzniku sociálních podniků, vytvoření nových pracovních míst a tím ke 

snížení vysoké nezaměstnanosti na Osoblažsku. Účelem společnosti je mimo jiné 

vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu 

práce, především pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Svých cílů chce společnost 

dosáhnout pomocí různých projektů, jejichž financování zajistí pomocí dotací z 

krajského úřadu, státního rozpočtu ČR, evropských fondů a jiných zdrojů. 

Takovýmito projekty jsou například otevření marmeládovny nebo sezónní 

provozování rychlého občerstvení u vlakového nádraží v Osoblaze, časem také 

provozování pekárny. 

 

Zakladatelé 

 

 obec Hlinka 

 

 

 obec Dívčí Hrad 

 

 

 obec Slezské Pavlovice 

 

 

 obec Osoblaha 

 

 

 

Obecně prospěšné činnosti společnosti 

 

 Sociální podnikáni, podpora vzniku sociální firmy 

 Tvorba míst pro dlouhodobé nezaměstnané osoby 

 Podpora socioekonomického rozvoje 

 Poskytování sociálních služeb 

 Pořádaní kulturních, společenských a vzdělávacích akcí 
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Orgány společnosti jsou 

 

 Správní rada 

 Dozorčí rada 

 Ředitel 

 

Správní rada  

-  je hlavním rozhodovacím orgánem společnosti, je jmenovaná zakladateli, 

má 6 členů, dbá na zachování účelů, pro který byla společnost založena, a 

na řádné hospodaření s majetkem, svolává se aspoň třikrát ročně, 

z jednání SR musí být pořízen písemný zápis podepsaný předsedou SR 

- členové správní rady: 

 Ing. Jana Bradová 

 Bc. Lenka Drozdová 

 Mgr. Marian Hrabovský 

 Marcel Chovančák (předseda) 

 Martina Jalamasová 

 Božena Mruzíková 

 

Dozorčí rada 

- je kontrolním orgánem společnosti, je jmenovaná zakladateli, má 3 členy 

- členové dozorčí rady: 

 Josef Bezděda 

 Bc. Jana Kociánová (předsedkyně) 

 Jaroslav Pálinek 

 

Ředitel 

- je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem, ředitele jmenuje a odvolává SR, nesmí být členem SR ani DR 

společnosti, je oprávněn účastnit se jednání SR i DR s poradním hlasem, ve 

vztahu k zaměstnancům a externím spolupracovníkům je ředitel vedoucím 

pracovníkem 

- ředitelem společnosti je Bc. Jan Bezděk 
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Organizační struktura společnosti 

 

Aktivity společnosti, podané projektové žádosti 
 

Ode dne založení společnosti 9. července 2013 začali představitelé společnosti 

aktivně vykonávat činnosti směřující k naplnění cílů společnosti. Hned toho dne 

se sešla správní i dozorčí rada na svých prvních jednáních, kde byli zvoleni 

předsedové a potvrzen ředitel společnosti. Předsedou správní rady společnosti se 

tak stal starosta jedné ze zakládajících obcí Hlinka pan Marcel Chovančák, 

předsedkyní dozorčí rady byla zvolena paní Bc. Jana Kociánová a ředitelem 

společnosti dle zakládací smlouvy byl potvrzen Bc. Jan Bezděk. 

 

Během léta byly učiněny prvotní úkony potřebné k fungování společnosti. 

Společnost byla zaregistrována na příslušných úřadech, zapsána do rejstříku 

obecně prospěšných společností, byl založen bankovní účet a na něj vloženy 

vklady zakladatelů společnosti.  
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Představitelé společnosti se v průběhu léta a na podzim intenzivně věnovali 

jednotlivým myšlenkám, na jejichž základě a pro jejichž realizaci společnost 

vznikla. Z těchto myšlenek vyvstaly projektové záměry, které byly následně 

zpracovávány do formy projektových žádostí. Konkrétně se jednalo o projekty 

„Rozvoj turistiky jako faktor podpory sociálních programů“ a „Sladké Osoblažsko“ 

v rámci výzvy B7 „Sociální inovace“, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR.  

 

Kromě těchto dvou projektů se společnost zaměřila i na jiné své plány a 

myšlenky. Rozvíjel se nápad na otevření regionální pekárny, zřízení bistra či 

mléčného baru. 

Z důvodu rozvoje společnosti bylo zapotřebí rozšířit personální kapacity. Ředitel 

proto podal Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené 

pro uchazeče o zaměstnání v rámci Odborné praxe pro mladé do 30 let na Úřad 

práce v Bruntále a tato žádost byla kladně vyřízena. V prosinci se tak konalo 

výběrové řízení, v rámci kterého byla vybrána nová obchodní a projektová 

manažerka společnosti Ing. Kristýna Kutálková. 

 

 

Spolupráce a podpora 

 

Jak již bylo výše zmíněno, společnost byla založena čtyřmi obcemi osoblažského 

regionu – Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka a Slezské Pavlovice. Všechny tyto obce a 

jejich zástupci společnost podporují jak organizačně (poskytují své prostory pro 

jednání a činnost společnosti apod.), tak finančně (obec Dívčí Hrad schválila 

společnosti bezúročnou půjčku ve výši 50 000 Kč). Za to jim patří velký dík. 

 

Společnost dále navázala kontakty a spolupráci s jinými místními organizacemi – 

např. Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, MAS Rozvoj Krnovska, Althaia 

o.p.s., Přemyslovský dvůr. Společnost se také stala členem Klastru sociálních 

inovací a podniků – SINEC.  

 

 

 

 

 

 

 



 Osoblažský cech, o.p.s.    Hlinka 25    793 99 Osoblaha / /

tel.: 554 642 043, 737 435 092    email: info@osoblazskycech.cz    www.osoblazskycech.cz / /

DS: wq59pi3    č. účtu: 261046226/0300    IČ: 019 37 324 / /
 6 

Kontaktní údaje společnosti: 

 

Osoblažský cech, o.p.s. 

Sídlo: Hlinka 25, 793 99 Osoblaha 

IČ: 019 37 324 

Telefon: 554 642 043 

Email: info@osoblazskycech.cz 

www.osoblazskycech.cz 

Datová schránka: wq59pi3 

Číslo účtu: 261046226/0300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@osoblazskycech.cz
http://www.osoblazskycech.cz/
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Ekonomická část 

 

Společnost v roce 2013 nedisponovala žádným movitým ani nemovitým 

majetkem, nevznikly jí žádné pohledávky ani závazky. Docházelo jedině 

k pohybům na bankovním účtu – byly zde vloženy vklady zakladatelů a z těchto 

prostředků byly následně uhrazeny prvotní výdaje společnost (viz. následující 

přehledy). 
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Výroční zpráva společnosti Osoblažský cech, o.p.s. za rok 2013  
 

schválena na zasedání Správní rady společnosti dne 10. 9. 2014. 
 
 
 
 
Marcel Chovančák, v. r.      Mgr. Jan Bezděk, v. r. 
        předseda SR                   ředitel 
 

 

 

 


