
Výroční zpráva 2019  
 
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. navázal na rok předešlý svými aktivitami, které mají hlavní náplň 
v podobě údržby parku Hrabovjanka. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli o park starat a prozatím 
jej nepředávat ÚMOb Hrabová do jeho správy, v průběhu roku 2019 jsme největší energii a elán 
vložili právě na jeho bezproblémový chod a příjemný vzhled pro spokojenost samotných návštěvníků, 
kteří park navštěvují a pro blaho rostlin a živočichů, kteří park rovněž osídlují.  
 
Péče spočívala převážně v pravidelných řezech vrbového altánku, jeho hnojení a zalévání místními 
dobrovolnými hasiči, čištění a kontrole ptačích budek, návozech štěpky, doplňování pěchovaných 
plotů dřevem, návozu dřeva na podpal pro dvě ohniště, která se v parku nachází, vybírání popelu, 
plnění bio kontejneru organickými odpady, posekanou trávou, pravidelném sečení trávy v parku 
Hrabovjanka, drobných ořezech keřů, stromů, pravidelném monitoringu parku spočívající 
v dennodenním udržování čistoty, nátěrech laviček, chodníčku fungicidním roztokem, odběru vzorku 
vody z potoku Zyf, nákupu květin do květinových zahrádek v parku Hrabovjanka.  
 
MO Hrabová jsme žádali o provozní dotaci a o peněžní prostředky na přetvoření staré betonové 
kostky v blízkosti pěchovaného hnízda v dřevěný stoleček, pořízení dalších posedových kmenů 
k ohništi v pěchovaném hnízdě a v neposlední řadě na nákup a instalaci akátových kůlů a vrbových 
zástěn pro dokončení plotku na začátku parku. Obdrželi jsme rovněž finanční dar firmy Brembo Czech 
s.r.o., díky němuž jsme nechali vyrobit železné schody nainstalované na břehu potoku Zyf pro snadný 
přístup k potoku v blízkosti pěchovaného hnízda a tak pohodlnému nabrání vody pro uhašení ohniště. 
Dále došlo k revizí herních prvků v parku. Byl rovněž natočen video dokument o vzniku parku 
Hrabovjanka či jsme nechali zaset květnatou loučku v blízkosti vodní hry. Došlo k přepracování našich 
webových stránek, které po potřebných úpravách podávají reprezentativní a sebevědomé informace, 
které si park Hrabovjanka bezesporu zaslouží. Zúčastnili jsme se také soutěže Park roku 2019, kde 
jsme získali čestné uznání. 
 



 
 
 
 
Mezi naše další aktivity, které jsme v průběhu roku 2019 zrealizovali, patřila spolupráce s ÚMOb 
Hrabová, kdy jsme trpělivě upozorňovali a hlásili velký počet odpadků, sami jsme se zúčastnili 
několika úklidových brigád. Zasloužili jsme se o přínosné podněty v rámci revitalizace zeleně na území 
Ostravy-Hrabové, Šídlovce. Rovněž jsme zorganizovali brigádu při čištění břehu odvodňovacího 



kanálu u rybníků Pilíků na území Hrabové. S dobrovolníky jsme břeh čistili od náletových dřevin, 
starých ztrouchnivělých kůlů a to pro budoucí případnou instalaci provizorního dřevěného hrazení, 

které zabrání úhynu srn ve zmiňovaném kanále. Zúčastnili jsme se konference Jak sladit 
FUNGOVÁNÍ ÚŘADU a KOMUNITNÍ AKTIVITY ve veřejném prostoru?, na které jsme 
reprezentovali lesní park Hrabovjanka a svými postřehy, podněty a příklady z praxe vnášeli 
do setkání přínosné myšlenky. 
 
Rok 2019 byl pro nás úspěšný, plný dobře odvedené práce. Zjistili jsme, co údržba parku Hrabovjanka 
obnáší po všech stránkách. S čistým svědomím můžeme konstatovat, že úkoly, které jsme si 
předsevzali, jsme splnili. Nabrali jsme zkušenosti do let příštích a z nich také chceme do budoucna 
čerpat. 
 

Závěrem chceme poděkovat naší členské základně za přiložení rukou k dílu, věcné postřehy, 
zázemí a dále všem, kteří nás finančně podporují a fandí nám. Bez nás všech bychom naše 
aktivity nemohli plně realizovat. 
 
Zelená Hrabová, z.s. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o hospodaření za rok 2019 

Příjmová část 

Neúčelový dar p. I. Baron       2 000,- Kč 
Neúčelový dar BREMBO CZECH s.r.o.  100 000,- Kč 
Účelový dar ÚMOb Hrabová     40 000,- Kč 
Odměna za umístění v soutěži     32 500,- Kč 
Dotace ÚMOb Hrabová      15 000,- Kč 
Dotace ÚMOb Hrabová      40 000,- Kč 
Celkem příjmy     229 500,- Kč 
 

Výdajová část 

Zdroj výdaje Dotace 40 tis. Dotace 15 tis. Dar účelový Ostatní  CELKEM 

Popis výdaje           

DPP a odvod daň 38 600,00 0,00 0,00 7 346,00 45 946,00 

Technická kontrola hřiště 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 

Rekreační prvky 0,00 11 140,00 0,00 718,00 11 858,00 

Žebřík 0,00 2 965,00 0,00 0,00 2 965,00 

Laboratorní vzorek 0,00 895,00 0,00 0,00 895,00 

Výroba oplocení 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 

Doména, webhosting 0,00 0,00 0,00 537,45 537,45 

Tiskové zprac. panelu 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 

Přihláška "Stavba MSK" 0,00 0,00 0,00 12 100,00 12 100,00 

Úpravy webu 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 

Kropení vrbového altánku 0,00 0,00 0,00 15 100,00 15 100,00 

Šablona Hrabovjanka 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 

Práce na videu 0,00 0,00 0,00 16 465,00 16 465,00 

Proutěné plotové pole 0,00 0,00 0,00 5 850,00 5 850,00 

Dodávka a inst. houpačky 0,00 0,00 0,00 4 226,53 4 226,53 

Akátové prvky 0,00 0,00 0,00 16 436,64 16 436,64 

Kačírek k vodní hře 0,00 0,00 0,00 2 715,00 2 715,00 

Květnatá loučka 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 

Ostatní provozní režie 0,00 0,00 0,00 7 381,00 7 381,00 

CELKEM VÝDAJE 40 000,00 15 000,00 40 000,00 112 575,62 207 575,62 

 

Spolek nemá k 31. 12. 2019 evidovaný žádný dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek. 

Spolek nemá k 31. 12. 2019 evidovány žádné pohledávky ani závazky. 

V Ostravě 23. 6. 2020 

Jana Batelková, předsedkyně spolku 


