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Se sídlem Vrbno 55, 388 01   Kadov 
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ZÁKLADNÍ   ÚDAJE   PLATNÉ   K   1. 1. 2021: 

 

Název a sídlo:  Tábor Vrbno, z.ú., Vrbno 55, 388 01 Kadov 

IČ:     070 32 226 DIČ: CZ070 32 226 

Právní forma:   ústav 

Předmět činnosti: Provozování areálu tábora pro děti a mládež včetně 

poskytování souvisejících služeb, organizování kulturních, 

vzdělávacích, společenských a sportovních akcí pro děti, 

mládež a jejich blízké 

Statutární orgán: Bc. Tereza Hampejsková, ředitelka 

Správní rada: Nejvyšší orgán ústavu 

 Předseda SR: Ing. Libor Mertl 

 Členové SR:   Bc. Karel Dobřemysl 

        Vladimíra Tomanová 

        Igor Pavel 

        Lenka Fořtová 

Kontrolní orgán: Revizor: Lukáš Slavíček 

Kontaktní údaje: e-mail: milos.holy@taborvrbno.cz 

         tereza.hampejskova@taborvrbno.cz 

    Mob: 606 631 398; 720 380 273; 

    Web: www.taborvrbno.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek 

    Č.ú. 5284585399/0800 

Zřizovatel:   Obec Kadov, Kadov 65, IČ: 00251283 
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ÚVODEM: 

Vážené dámy, vážení pánové, 

     úvodem této výroční zprávy za rok 2021 si dovolím připomenout naši historii. Na konci roku 2017 Obec 

Kadov, Kadov 65, 388 01 Blatná, IČ: 00251283 koupila od Coal Services a.s., se sídlem v Mostě, V. Řezáče 

315, areál dětského tábora ve Vrbně za cenu 7 764 000,- Kč. Částku ve výši 4 264 000,- Kč uhradila Obec 

z vlastních prostředků a na částku 3 500 000,-  Obec získala úvěr od České spořitelny a.s., který pravidelně 

splácí. Aktuálně, v době přípravy této zprávy, zbývá obci doplatit úvěr ve výši 1 654 149,- Kč.   

     Po samotné koupi areálu nebylo moc času na rozmýšlení a bylo třeba se vrhnout do práce – volba právní 

formy areálu, oslovování klientely, personální obsazení sezóny atp. Nebylo jednoduché během roku 2018 

vše skloubit. 

     29. 3. 2018 Obec Kadov založila subjekt – zapsaný ústav - Tábor Vrbno, z.ú., se sídlem Vrbno 55, jehož 

posláním je zachování účelu areálu tábora Vrbno, tedy poskytování zázemí pro dětské tábory a školy 

v přírodě, sportovní a další volnočasová seskupení pro děti, mládež i dospělé, ale aby též poskytoval i 

vhodné útočiště pro občany obce při pořádání rodinných či firemních oslav. Pro správné fungování Tábora 

Vrbno zastupitelstvo obce jmenovalo správní radu a 13. 4. 2018 byl Tábor Vrbno z.ú. zapsán do rejstříku 

ústavů, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl U, vložka 127.  

    Vzniklá založená organizace potřebovala kapitál, se kterým by bylo možné začít hospodařit, proto 

požádala Obec Kadov o finanční zápůjčku ve výši 400 000,- Kč a o výpůjčku areálu tábora Vrbno, aby vše 

probíhalo v souladu s platnými právními předpisy. Finanční zápůjčka i výpůjčka areálu byla zastupitelstvem 

obce schválena a byly podepsány i odpovídající smlouvy. Z důvodu pokračující nepříznivé situace 

v souvislosti s Covid 19 byla, stejně jako v roce 2020, ohrožena a zkrácena sezóna 2021. Tentokrát již 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nevyhlásilo dotaci Covid-ubytování, přesto hospodaření Tábora Vrbno 

nebylo ani v roce 2021 v červených číslech.  Správní rada požádala zastupitelstvo obce o roční prodloužení 

splátky finanční zápůjčky a zastupitelstvo schválilo odklad splátky do 31. 12. 2022. 

     Od 1. 3. 2020 má Tábor Vrbno 1 zaměstnance na plný úvazek s funkcí provozář – vedoucí provozu a i 

v roce 2021 využil možnosti podání žádosti o dotaci na vytvoření pracovního místa pro veřejně prospěšné 

práce a dočasně zaměstnal paní z úřadu práce na pomocné a úklidové práce v areálu. Sezónní provoz je 

zajišťován brigádníky, nejen z řad studentů a důchodců, na dohody o provedení práce či o činnosti.  

          Vedoucí provozu   společně se Správní radou plánuje a realizuje opravy a úpravy tábora tak, aby se 

prostředí celého areálu vylepšovalo a vše bylo v souladu s platnou příslušnou legislativou.  

     Výsledek hospodaření Tábor Vrbno za rok 2018, 2019 i 2020 dopadl dobře a tento trend pokračoval i 

v roce 2021, i když provoz omezil a zkomplikoval Covid 19. Roční obrat ústavu byl 2 672 493,- Kč. V rámci 

možností vychází organizace vstříc obci s případným občerstvením při pořádání obecních akcí i občanům 

obce s možností výhodného pronájmu areálu na soukromé rodinné akce. Upřímně děkuji  vedoucímu 

provozu, všem brigádníkům, zastupitelstvu obce, ředitelce ústavu i všem členům správní rady včetně 

revizora, kteří se snaží a obětavě pracují bez nároku na odměnu.  

    V roce 2021 jsme se snažili maximálně využívat potenciál svůj i areálu tábora a hledali jsme po celý rok 

cesty k úsporám a zlepšování. Po snížení rezervace příkonu elektrické energie v roce 2020 byla v roce 2021 

vyměněna stará svítidla za úsporná LED svítidla za 52 083,- Kč a za další opravy Tábor Vrbno zaplatil 

93 724,- Kč. 

Zimní měsíce a uzavření Tábora jsme využili jako příležitost pro další opravy. 

                                          

                                                      Vladimíra Tomanová, starostka Obce Kadov a členka SR Tábora Vrbno, z.ú. 
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O   AREÁLU   TÁBOR   VRBNO, z.ú. 

VYBAVENÍ AREÁLU 
Chatky, bungalovy, sportovní hala, kuchyně s jídelnou a klubovnou, sociální zařízení, ošetřovna s lůžky 
a budova s klubovnou, sušárnou, pračkou. 
  

UBYTOVÁNÍ 
o 252 lůžek ve čtyřlůžkových chatkách (63 chatek) 
o 12 lůžek ve dvoulůžkových bungalovech (3 bungalovy se dvěma dvoulůžkovými pokoji) 
o 4 lůžka ve dvoulůžkovém apartmánu (1 apartmán se dvěma dvoulůžkovými pokoji) 
o Kapacita objektu je 268 lůžek, ale maximálně je obsazováno 200 lůžek pro větší soukromí a komfort 

zákazníků. 
 
PROVOZ AREÁLU 
Středisko je v provozu od května do října, chatky i bungalovy jsou vybaveny elektrickými přímotopy. 
 
 UMÍSTĚNÍ 

o TÁBOR VRBNO leží 300 m od vesnice Vrbno a 7 km od města Blatná. Zpevněná cesta vede až k areálu 
tábora. 

o Dostupnost: Plzeň 60 km, České Budějovice 82 km, Praha 103 km 
 
 STRAVOVÁNÍ 

o Ubytovaným skupinám je zajišťováno jídlo formou plné penze 5x denně (i 6x), je dbáno i na pitný režim. 
Kromě plné penze pro skupiny je možná též polopenze, či beze stravy. Jídlo je vařeno v dobře vybavené 
kuchyni, vycházíme vstříc zákazníkům ohledně výběru jídel i požadavkům na vegetariánskou stravu. 
Provoz je pravidelně kontrolován Krajskou hygienickou stanicí. 
 
 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

o V areálu se nacházejí umývarky a sprchy v samostatné zděné budově, dále pak v jedné z budov 
s klubovnou. Nechybí ani u ošetřovny a ve všech bungalovech. 

  

SPORTOVNÍ VYŽITÍ 
o Sportovní hala, antukové kurty, hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště, rybníky 

o Provozování různých druhů sportu: baseball, běh, cykloturistika, florbal, fotbal, házená, koně, koupání, 

letecké sporty, ping-pong, tanec, turistika, tenis, vodní sporty, volejbal, lze si zapůjčit šlapadlo nebo 

lodičku.  
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HOSPODAŘENÍ   V ÚSTAVU 
Předkládáme Vám Rozvahu – bilanci hospodaření a Výkaz zisků a ztrát organizce – v příloze 
 

Hospodaření organizace k 31. 12. 2021 skončilo se ziskem ve výši 340 000,00 Kč před zdaněním, kdy: 

Výnosy celkem:  2 672 000,00 Kč 
Náklady celkem:  2 449 000,00 Kč 
Výsledek hospodaření:    223 000,00 Kč 
 

KONTROLY   V   ÚSTAVU 
Revizor Tábora Vrbno, z.ú. provedl kontrolu hospodaření a využití finančních prostředků Tábora Vrbno z.ú. 

za rok 2020 a z jeho zprávy vyplývá, že neshledal žádné nedostatky v hospodaření a vše kontrolované bylo 

v souladu se zakládací listinou Tábora Vrbno. z.ú.  

Zpráva revizora v příloze 

 

ZMĚNY   VE   SLOŽENÍ   SPRÁVNÍ   RADY 

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným personálním změnám ve správní radě.  

V Kadově dne 15. 6. 2022 

Výroční zprávu připravily: Vladimíra Tomanová a Bc. Tereza Hampejsková 

 

 

 

Tento dokument byl schválen Správní radou Tábora Vrbno, z.ú. dne 17. 6. 2022 

 

        Bc. Tereza Hampejsková, v.r., ředitelka ústavu 

 

 

 

Následně byl tento dokument schválen zřizovatelem ústavu – zastupitelstvem Obce Kadov  

usnesením č.  5/22/III   dne 30. 6. 2021. 

 

         Vladimíra Tomanová, v.r., starostka obce 


