
Výroční zpráva 2018 

 

Základní údaje 

Název:  Zelená Hrabová, z.s. 

Sídlo:  Šrobárova 529/15, Hrabová, 720 00, Ostrava 

IČ:  061 45 655 

Právní forma: spolek, zapsaný ú Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou L15989  

 

Činnost spolku 

Spolek Zelená Hrabová, z. s. byl založen dne 17. 6. 2017. Toto období bylo významné vznikem lesního parku 

Hrabovjanka. Spolek svým založením pozitivně přispěl k dokončení tvorby lesního parku Hrabovjanka a to převážně 

díky členské základně, která se účastnila pravidelných dobrovolných brigád při čištění plochy parku od odpadků, větví 

atd.  

Při ohlédnutí se za rokem 2018 můžeme konstatovat, že to byl úspěšný rok, který byl pro spolek první a zároveň 

uvítací. Obdrželi jsme finanční dar od firmy Brembo Czech s.r.o., ve výši 150 000,- Kč na dofinancování lesního parku 

Hrabovjanka. Z těchto peněz byly hrazeny parkové lavičky, nákup a dovoz hlíny, tisk plakátů a fotografií k otevření 

parku, pronájem pódia pro slavnostní otevření, ozvučení. Dále výroba a montáž prvků do parku Hrabovjanka, 

proutěné obruby záhonů pro plot při vstupu do parku, travní směs pro zasetí trávníku. Rovněž zaplacení mzdy včetně 

srážkové daně za sečení trávníku v Hrabovjance. Dále byla zaplacena dodávka a montáž akátových kůlů, oválná 

cedule, pexeso. V neposlední řadě gravírovaná cedule pro popis Hrabovjanské Lípy svobody. 

 

 

 

Úkoly, které jsme si předsevzali, jsme splnili. Hlavním posláním bylo dokončení prací v lesním parku Hrabovjanka. 

Dne 29. 6. 2018 došlo k jeho slavnostnímu otevření. 



Po otevření parku jsme se dále zabývali monitorováním Hrabové z pohledu ekologie, zeleně, životního prostředí. 

Mapovali jsme autovraky převážně na sídlišti Šídlovec. Účastnili jsme se akce „Ukliďme Česko!“. Někteří z nás byli 

osloveni MO Hrabová stát se členy pracovní skupiny na Revitalizaci zeleně na Šídlovci. Svými postřehy a aktivním 

přístupem jsme přispívali k citlivému zásahu do zeleně. 

Rovněž jsme zorganizovali odřezání rampy na Šídlovci. 

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nás podporují, finančním partnerům, členům spolku. 

 

 

 

Údaje o hospodaření za rok 2018 

 

Položka Popis Cena v Kč 

 
Příjmy 

 
Finanční dar BREMBO CZECH s.r.o. 

 
150 000,- 

 
Výdaje 

 
Celkové 

 
148 480,65 

z toho   

Inventář 3ks parková lavička, prvky do parku – špalky, krmítka, chodník…. 131 306,95 

Všeobecný materiál Zemina, cedule, mapa, plakáty, fotografie…… 6 214,70 

Služby – otevření parku Pronájem pódia, ozvučení 9 075,- 

Mzdové náklady Dohoda o provedení práce, odvod daň 1 884,- 

 

Spolek nemá k 31. 12. 2018 evidovaný žádný dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek. 

Spolek nemá k 31. 12. 2018 evidovány žádné pohledávky ani závazky. 

V Ostravě 26. 3. 2019                                                                                                 

Sestavila: Jana Batelková, předsedkyně spolku 


