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a) Přehled činností uskutečněných v účetním období
Archeopark Všestary o.p.s. byla zapsána Krajským soudem do rejstříku obecně prospěšných společností (oddíl
O, vložka 275) dne 15.8. 2012. V zakládací smlouvě z 21.6.2012 je o.p.s. založena společně Královéhradeckým
krajem a Univerzitou Hradec Králové.
Smlouvou o podnájmu z 1.10.2012 mezi Královéhradeckým krajem a Archeoparkem Všestary o.p.s. byly
předány do užívání ops pozemky a smlouvou o výpůjčce nemovitostí ze dne 1.2. 2013 byly Královéhradeckým
krajem propůjčeny budovy a objekty nově postaveného Archeoparku pravěku ve Všestarech (plus dodatek č. 1
ze 7.5. 2013). Dne 8.11. 2013 byla uzavřena smlouva o výpůjčce nemovitostí mezi Archeoparkem Všestary
o.p.s. a Muzeem východních Čech v Hradci Králové o „skladu archeologického materiálu“ k využití muzeem.
V roce 2012 byl areál Archeoparku pravěku ještě ve výstavbě. Nedošlo ani k úplné instalaci expozice. Ta byla
úkolem katedry archeologie a FF Univerzity Hradec králové. Práce byly řízeny a obsah expozice realizován
ředitelem Archeoparku Všestary o.p.s. Doc. PhDr. Radomírem Tichým, Ph.D. a finančně zajištěna Univerzitou
Hradec Králové a občanským sdružením Společnost experimentální archeologie (IČ 49334743). Práce na tvorbě
expozice byly zajišťovány univerzitou, aby šetřily vklad KHK na budoucí provoz Archeoparku. Ten byl otevřen
19.1.2013.
b) Lidské zdroje
Od 3.12.2012 byl zaměstnán první pracovník o.p.s. Cílem bylo otevření Archeoparku pravěku veřejnosti.
Instalačních a provozních prací se nová pracovnice účastnila spolu s pracovníky katedry archeologie FF
Univerzity Hradec Králové.
c) Členění výnosů podle zdrojů a náklady 2012
18.9.2012 na účet Archeopark Všestary o.p.s. dorazil finanční vklad KHK ve výši 400.000 Kč v souladu
s Zakládací smlouvou.
V souvislosti se zahájením činnosti Archeopark Všestary o.p.s. bylo v říjnu 2012 použito na nákup razítek nové
o.p.s., a v prosinci 2012 na úhradu pojištění, nákup úklidových potřeb a tisk pohlednic.
d) Stav majetku
Majetek, který Archeopark Všestary o.p.s. spravuje, tvoří budovy a dvě rekonstrukce pravěkých domů ve
venkovní expozici v majetku Královéhradeckého kraje, a také předměty a modely vnitřní expozice a
rekonstrukce pravěkých objektů venkovní expozice. Tento majetek byl koncem roku 2012 ještě ve fázi
dokončovacích prací.
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