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Výroční finanční zpráva občanského sdružení Šárecké údolí 

o finanční činnosti v období od 6.6.2012 do 10.9.2013  

 
Občanské sdružení Šárecké údolí hospodařilo v období od výroční schůze dne 6.6.2012  
do 10.9.2013  s celkovým zůstatkem 9 584 Kč. 

Příjmy činily příspěvky členů sdružení ve výši 6 700 Kč (počet členů sdružení vzrostl na 62), sponzorské dary na 

činnost sdružení ve výši 45 000 Kč, což s úroky z bankovního účtu ve výši 34 Kč činí celkem 51 734 Kč. 

Největší část výdajů byla vynaložena na dopravní studii, a to 96 800 Kč, kdy tato částka byla financována plně 

sponzorskými dary. Dále bylo vydáno 16 280 Kč na právní pomoc ve správním řízení ve věci revitalizace Šáreckého 

potoka a v řízení ve věci změny územního plánu a odstranění stavby. Na tisk letáků, seznamujících občany s akcemi 

sdružení a administrativní výdaje bylo použito3 504 Kč. Celkové výdaje činily 116 584 Kč. 

Na transparentním bankovním účtu založeném dne 21.7.2011 u Fio banky,  je k 10.9.2013 celkem 9 016 Kč 

a 568 Kč se nachází v pokladně sdružení v hotovosti. 

Většina finančních plateb probíhala pomocí bankovního účtu, v hotovosti byl prováděn pouze výběr členských 

příspěvků a drobné výdaje. 

Přehled hospodaření občanského sdružení 

v období od 6.6.2012 do 10.9.2013 

 Počáteční zůstatek k 6.6.2012 74 434    

Příjmy Členské příspěvky 6 700    

  Sponzorské dary na činnost sdružení 45 000    

  Úroky 34    

  Celkem příjmy 51 734    

Výdaje Pozvánky na výroční schůzi 1 200    

  Nájem sálu, poštovné 896    

  Právní pomoc 16 280    

  Dopravní studie 96 800    

  Změna razítka - adresy a letáky na cyklovýlet 948    

  Tisk dopravní studie a vizitek pro členy výboru 460    

  Celkem výdaje 116 584    

Konečný zůstatek  ke dni 10.9.2013 9 584    

Z toto: Pokladna 568    

  Banka 9 016    

 

V Praze dne 10.9.2013  vypracovala hospodářka občanského sdružení Šárecké údolí Eva Červená 

 

 

Schválil předseda občanského sdružení Šárecké údolí David Ptáček 
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