
Výroční finanční zpráva občanského sdružení Šárecké údolí 

v období od 14.7.2011 do 5.6.2011 

 
Občanské sdružení Šárecké údolí hospodařilo v období od ustavující schůze dne 14.7.2011 do 

1. Výroční schůze dne 6.6.2012 s celkovým zůstatkem 74 434 Kč. 

 Příjmy činily příspěvky 56 členů sdružení ve výši 8 350 Kč (příspěvky za rok 2011 a 6 členů již 

uhradilo i příspěvek za rok 2012, jeden člen uhradil příspěvky až do roku 2015), sponzorské dary na 

činnost sdružení ve výši 31 200 Kč a sponzorské dary na dopravní studii pro zvýšení bezpečnosti na 

silnici V Šáreckém údolí ve výši 52 000 Kč, což s úroky z bankovního účtu 15 Kč činí celkem 

91 565 Kč. 

Největší část výdajů byla vynaložena za právní pomoc ve správním řízení o umístění stavby „obytný 

soubor Šárecké údolí“ (areál mezi Horoměřickou ulicí a ulicí V Šáreckém údolí) a to 5 400 Kč za 

právní zastoupení a přípravu připomínek na jednání na stavebním úřadě a 4 650 Kč za sepsání 

odvolání . Tyto služby poskytl advokát JUDr. Ondřej Tošner. Hosting webových stránek našeho 

sdružení za roky 2012 a 2013 stál 4 805 Kč a inzerce v časopise Šestka propagující naše sdružení 

1 196 Kč. Za ostatní drobné výdaje na provoz, tj. poštovné, kopírování materiálu na ustavující schůzi a 

razítko bylo vydáno  1 080 Kč. Celkové výdaje činily 17 131 Kč. 

Zůstatek k dnešnímu dni činí 74 434 Kč, z toho je 52 000 Kč získáno ze sponzorských darů v rámci 

sbírky na dopravní studii pro zvýšení bezpečnosti na silnici V Šáreckém údolí vyhlášené na webových 

stránkách sdružení. Prioritou této studie je zejména bezpečnost chodců.  

Na bankovním účtu založeném dne 21.7.2011 u Fio banky,  je 72 662 Kč a zbytek 1 772 Kč se nachází 

v pokladně sdružení v hotovosti. V hotovosti probíhal pouze výběr členských příspěvků a drobné 

výdaje. 

Přehled hospodaření občanského sdružení 

v období od 14.7.2011 do 6.6.2012 

  

                 v Kč 

   Příjmy Členské příspěvky 8 350 

     Sponzorské dary na činnost sdružení 31 200 

     Sponzorské dary na dopravní studii 52 000 

     Úroky 15 

     Celkem příjmy 91 565 

   Výdaje Odvolání na 2 stavební řízení 10 050 

     Webové stránky 4 805 

     Inzerce v Šestce 1 196 

     Rozeslání pozvánek na ustavující schůzi 136 

     Poštovné, kopírování a razítko sdružení 942 

     Poplatek bance 2 

     Celkem výdaje 17 131 

   Zůstatek   74 434 

   Z toto: pokladna 1 772 

     banka 72 662 

    

V Praze dne 5.6.2012  vypracovala hospodářka občanského sdružení Šárecké údolí Eva Červená 

http://www.sarecke-udoli.cz/news/sbirka-na-dopravni-studii-pro-zvysenai-bezpecnosti-na-silnici-v-sareckem-udoli/

