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Statutární orgány společnosti  
 

Mela o.p.s. je řízena: 
§ Ředitelem, statutárním zástupcem obecně 

prospěšné společnosti, 
§ Správní radou, 
§ Dozorčí radou. 

Ředitel obecně prospěšné společnosti  
Ing. Milan Kratina  

Členové správní rady společnosti  
Mgr. Eva Havelková – předsedkyně  
Mgr. Vladimíra Nedbalová  
Eva Věříšová 

 

Členové dozorčí rady společnosti  
Robert Domnosil  – předseda  
Norbert Cibulka 
Olesya Epps 
Klára Fritsh 
Irena Fuchsová 
Jan Holásek 
Filip Kozák 
Jiří Křivský 
Pavel Sovička 
 
 

Naše poslání  
 
Posláním obecně prospěšné společnosti Mela je nabízet podporu a pomoc lidem, kteří jsou vzhledem ke 
svému zdravotnímu postižení znevýhodněni zejména v sociálním začlenění a pracovním uplatnění. 
Poskytovanými sociálními službami a nabídkou pracovních činností je motivujeme k aktivitám, které jim 
umožní být součástí jejich přirozeného sociálního prostředí. 
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Obecně prospěšná společnost Mela, o. p. s. poskytovala tyto obecně 
prospěšné služby: 

 
§ chráněné bydlení  
§ podporované bydlení 
§ podporované zaměstnávání 
§ pobytové, kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním postižením nebo s 

kombinovaným postižením 
§ poradenská a zprostředkovatelská činnost pro osoby s handicapem 
§ osvětová a vzdělávací činnost v oblasti sociální 
§ sociálně terapeutická dílna 

 

 

Obecně prospěšná společnost Mela, o. p. s. také poskytovala tyto doplňkové 
činnosti: 

 
§ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, 
§ Obory činnosti:   

§ Výroba textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, 
§ Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
§ Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů   
§ Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků   
§ Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů   
§ Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
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Činnost v roce 2013 
 
Obecně prospěšná společnost MELA, o. p. s. se sídlem : Konárovice, Nová 106, která je Rozhodnutím 
Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j.: 118618/2013/SOC/KUL/45 zaregistrována jako poskytovatel 
sociálních služeb a je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, poskytovala v průběhu roku 2013 
obecně prospěšné služby, a to: Chráněné bydlení v Kolíně, v Sedlčanech a Nalžovicích, Sociálně 
terapeutickou dílnu v Sedlčanech a Odborné sociální poradenství v Kolíně a Sedlčanech. 
Od 1. 10. 2013 jsme otevřeli Denní stacionář a Sociální rehabilitaci v Kolíně. Pro další zkvalitňování našich 
služeb jsme poskytovali i uvedené doplňkové činnosti.  
V roce 2013 se podařilo rozšířit službu chráněné bydlení o 12 uživatelů na celkovou kapacitu 28, kterou 
jsme v poskytovali v Kolíně, v Nalžovicích a v Sedlčanech. Kapacita chráněného bydlení byla během celého 
roku naplněna.  
 

 
 
Do 30. 11. 2013 jsme pokračovali v Individuálním projektu “Základní síť sociálních služeb ve Středočeském 
kraji – sociálně terapeutické dílny” pro region Příbram. Získané prostředky nám umožnili zvýšit kvalitu 
poskytovaných služeb v sociálně terapeutické dílně v Sedlčanech. Kapacita služby, 24 uživatelů, byla po 
celý rok naplněna. 
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Po celý rok jsme službou odborné sociální poradenství poskytovali v Kolíně a v Sedlčanech bezpečnou, 
bezplatnou a kvalifikovanou podporu všem klientům při řešení jejich nepříznivé životní situace a nabízeli 
jsme jim ve spolupráci s externími odborníky varianty účinného řešení. 
Od 1. 10. 2013 jsme v Kolíně, Zahradní 46 otevřeli denní stacionář pro 10 uživatelů s mentálním a 
kombinovaným postižením od 18 – 64 let věku a sociální rehabilitaci pro 10 uživatelů. Pro další 
zkvalitňování našich služeb jsme poskytovali i uvedené doplňkové činnosti.  Při odborném sociálním 
poradenství poskytujeme bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu všem klientům při řešení jejich 
nepříznivé životní situace a nabízíme jim ve spolupráci s externími odborníky varianty účinného řešení.  
 
 

 
 
 
Tým našich zaměstnanců je tvořen velmi zkušenými zaměstnanci s dlouhodobou praxí v poskytování 
sociálních služeb. Jedná se o šest zaměstnanců v Kolíně, kteří zde poskytují asistenční službu v chráněném 
bydlení a deset zaměstnanců v Sedlčanech, kteří pracují v sociálně terapeutické dílně a poskytují asistenční 
služby v chráněném bydlení v Nalžovicích. Službu odborně sociálního poradenství poskytují dva 
zaměstnanci, po jednom v Kolíně a v Sedlčanech. 
V roce 2013 za podpory Úřadu práce v Příbrami a v Kolíně zaměstnáváme 7 osob se sníženou pracovní 
schopností, které se podílí na údržbě a úklidu nemovitostí a pečují o zeleň. 
Obecně prospěšná společnost MELA, o. p. s. je denně řízena ředitelem společnosti v Kolíně. Členové správní 
rady a dozorčí rady pracují pro společnost MELA, o. p. s. bez nároku na finanční odměnu.   
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Zasedání správní rady 
 
Správní rada MELA, o.p.s. zasedala v průběhu roku 2013 celkem třikrát a projednávala: Roční výkaz V1 – 01 
za rok 2012, čerpání finančních prostředků za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, žádost na dotaci 
finančních prostředků na rok 2013, Výroční zprávu 2012, zapojení se do IP “Základní síť sociálních služeb 
ve Středočeském kraji – sociálně terapeutické dílny, část 2., region Příbram. 
 
 

 
 

Zasedání dozorčí rady 
 
Dozorčí rada MELA, o. p. s. zasedla v průběhu roku 2013 jednou a projednala: organizační schéma 
společnosti, personální zabezpečení společnosti, čerpání finančních prostředků za rok 2012, návrh 
rozpočtu na rok 2013, žádost na dotaci finančních prostředků na rok 2013, Výroční zprávu 2012.  
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 V roce 2013 nás podpořili 

 

Spisovatelka Irena Fuchsová 
Je naší patronkou. V roce 2013 přispěla darem 6 000 Kč na činnost chráněného bydlení. 
	  
HK – DŘEVSTAV, s. r. o. 
Poskytl finanční dar 24 000 Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech. 
	  
Rodina Šenkapounova, Chotusice 
Poskytla finanční dar 15 000 Kč na činnost Denního stacionáře v Kolíně. 
	  
V – R Stavba, Benešov 
Přispěla finanční částkou 9 235 Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech. 
	  
Marie Nápravníková, Nalžovice 
Přispěla finanční částkou 10 000 Kč na vybavení sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.  
 
ANTHILL, s. r. o. 
Přispěl věcným darem na vybavení sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.  
	  
Nadace Charty 77 
Přispěla věcným darem na vybavení  chráněného bydlení v Kolíně. 
 
Lubomír Klus, s. r. o., Praha 
Přispěl finanční částkou 56 000 Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech. 
	  
Město Sedlčany 
Přispělo částkou 3 000,- Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech. 
	  
Obec Počepice 
Přispěla finanční částkou 1 000,- Kč na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.  
	  
Pan Karel Bohm, Vysoká 37, Jablonec nad Nisou 
Přispěl finančním darem 3 000 Kč na činnost chráněného bydlení v Nalžovicích. 
	  
Paní Čevonová 
Přispěla finanční částkou 5 000 Kč na činnost chráněného bydlení v Nalžovicích. 
 
CBRE, s. r. o., Praha 
Přispěla finanční částkou 6 760 Kč na činnost chráněného bydlení v Kolíně. 
 
VDV – Nadace Olgy Havlové 
Přispěla věcným darem na vybavení chráněného bydlení v Kolíně. 
 
Středočeská TOP 09 
Přispěla finanční částkou 5 180 Kč na činnost Denního stacionáře v Kolíně. 
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Dále poděkování patří panu Lubošovi Fialovi, který zdarma poskytuje doménu www.melaops.cz. 
 
V neposlední řadě patří poděkování za podporu naším zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, 
dobrovolníkům a všem lidem, kteří se i drobnými skutky podíleli na našich výsledcích   v roce 2013. 
 
Také poděkování patří za spolupráci Úřadům práce v Kolíně a Příbrami, Odborům sociální péče Městských 
úřadů v Kolíně a v Sedlčanech a Odboru sociálních věcí KÚ Středočeského kraje. 
 
Děkuji za příkladnou spolupráci při poskytování sociálních služeb Sociálně terapeutické dílně Diakonie 
ČCE v Kolíně, která je součástí Diakonie ČCE – středisko  v Čáslavi a občanskému sdružení Stéblo, o. s., 
Lidická 282, Sedlčany.  
 
 
 

 
 

 
 
  



  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Mela o.p.s. Tel: e-mail: Bankovní spojení: IČ: 

    

Nová 106 736 620 819 kratina@melaops.cz 222194779/0300 283 76 196 
Konárovice 734 454 115 chlastakova@melaops.cz   
281 25     

	  

MELA o.p.s. 

Příloha: Výsledek hospodaření za rok 2013 
 
Příjmy	   STD	   CHB	   Odb.por.	   Celkem	  

Dotace	  -‐	  MPSV	   40	  000	   616	  000	   127	  000	   783	  000	  

Dotace	  -‐	  IP	   2	  076	  000	  
	   	  

2	  076	  000	  

Dotace	  MÚ	  
	   	   	   	  Dotace	  -‐	  OÚ	  
	   	   	   	  Dotace	  -‐	  Úř.práce	   679	  000	   206	  000	  

	  
885	  000	  

Dary	  	   74	  000	   18	  000	  
	  

92	  000	  
Půjčky	   350	  000	  

	   	  
350	  000	  

Vklady,	  sbírky	  
	   	   	   	  Služby	   230	  000	   1	  958	  000	  

	  
2	  188	  000	  

Ostatní	  -‐	  režie	   56	  000	  
	   	  

56	  000	  
Prodej	  výrobků	   146	  000	  

	   	  
146	  000	  

Příjmy	  celkem	   3	  651	  000	   2	  798	  000	   127	  000	   6	  576	  000	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Výdaje	   STD	   CHB	   Odb.por.	   Celkem	  

nájem	   127	  000	   670	  000	  
	  

797	  000	  
el.	  energie	   33	  000	   22	  000	  

	  
55	  000	  

vodné,stočné	   23	  000	   10	  000	  
	  

33	  000	  
teplo,	  TUV	   43	  000	   22	  000	  

	  
65	  000	  

potraviny	  
	  

165	  000	  
	  

165	  000	  
kanc.	  potřeby	   12	  000	   2	  000	  

	  
14	  000	  

nákupy	  -‐	  drobné,výr.	   5	  000	   34	  000	  
	  

39	  000	  
DHIM	  evidovaný	   16	  000	   61	  000	  

	  
77	  000	  

DHIM	  neevidovaný	   105	  000	   12	  000	  
	  

117	  000	  
opravy,udržování	  

	  
6	  000	  

	  
6	  000	  

služby	  s	  nájmem	   19	  000	   16	  000	  
	  

35	  000	  
cestovné	   2	  000	   3	  000	  

	  
5	  000	  

repre	   12	  000	   5	  000	  
	  

17	  000	  
poštovné	  

	  
2	  000	  

	  
2	  000	  

telefon,internet	   17	  000	   17	  000	  
	  

34	  000	  
úkl.,hyg.prostředky	   9	  000	   5	  000	  

	  
14	  000	  

Ekon.	  služby	   46	  000	   57	  000	  
	  

103	  000	  
Školení,kurzy	   8	  000	   10	  000	  

	  
18	  000	  

Pojištění	   3	  000	   6	  000	  
	  

9	  000	  
Členské	  příspěvky	   1	  000	   1	  000	  

	  
2	  000	  

Služby	  jinde	  neuv.	   80	  000	   325	  000	  
	  

405	  000	  
mzdy	   2	  578	  000	   790	  000	   104	  000	   3	  472	  000	  
odvody	   591	  000	   473	  000	   28	  000	   1	  092	  000	  
Výdaje	  celkem	   3	  730	  000	   2	  714	  000	   132	  000	   6	  576	  000	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Příjmy	  –	  výdaje	   	  	  -‐	  79	  000	   84	  000	   -‐	  5	  000	   0.00	  
 


