KLUB PŘÁTEL ROZHLEDEN, z.s.
Bazovského 1230/4, 163 00 Praha 6
IČ: 26572681

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PŘÁTEL ROZHLEDEN - rok 2021
I. Obecné údaje
Název:
Klub přátel rozhleden (KPR)
Sídlo:
Bazovského 1230/4, 163 00 Praha 6
IČ:
26572681
KPR byl založen jako občanské sdružení dne 13. ledna 2009 registrací u Ministerstva vnitra a
finančním úřadem mu bylo přiděleno identifikační číslo 26572681. Po změně Občanského zákoníku
od 1. ledna 2014 je klub veden jako zapsaný spolek u městského soudu v Praze, pod spisovou
značkou L 19760.
Předmět činnosti:
Zapsaný spolek je neziskovou organizací, tedy nevýdělečnou právnickou osobou, ve smyslu
zákona o daních, veřejně prospěšná organizace. V souladu se stanovami se zabývá především
propagací rozhleden vůči turistické veřejnosti s důrazem na jejich zpřístupňování, rekonstrukci a
údržbu. Detailní vymezení činnosti spolku a jeho cílů je obsahem čl. 2 Stanov klubu. Je to především
- Činnost organizace na podporu rekreační a zájmové činnosti.
Jednání za spolek:
Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Výkonným orgánem spolku je pětičlenný výkonný
výbor. Statutárními zástupci klubu jsou předseda a místopředseda, kteří jsou oprávněni jednat za
spolek, a i to samostatně.
Předseda - Jaroslav Fábera; místopředseda - Pavel Zhorný.
Spolek má též tříčlennou kontrolní komisi, určenou ke kontrole finančního hospodaření klubu a
kontrole dodržování Stanov a směrnic Klubu.
II. Hospodaření v roce 2021
Ve sledovaném roce spolek dosahoval příjmy z hlavní činnosti (přijaté členské příspěvky) a
činnosti hospodářské, což jsou příjmy z provozu pronajatých rozhleden a drobné příjmy z prodeje
suvenýrů. Těmto příjmům odpovídaly i výdaje, které jsou pro účely sestavení daňového přiznání
členěny dle požadavků zákona o daních z příjmů.
Spolek nemá žádný dlouhodobý majetek ani pohledávky. K 31. 12. 2021 nemá spolek žádné
závazky. Spolek vlastní transparentní bankovní účet u Fio banky ( 2400066462 / 2010 ). Údaje pro
účely peněžního deníku jsou zaznamenány v evidenci hotovostních a bezhotovostních příjmů a
výdajů vedené spolkem. K 31. 12. 2021 měl spolek 125 členů, z toho 5 čestných a 5 dětí.
III. Zpráva o činnosti klubu v roce 2021
V uplynulém roce jsme jako vždy vyhlásili na internetu oblíbenou anketu pro nejširší veřejnost
„Rozhledna roku (2020)“, a to už 7. ročník, která probíhala tradičně formou e-mailo-vého hlasování v
měsících leden-únor. Novoroční vycházka se tento rok nekonala, neb v zemi stále trvala epidemická
opatření (Covid-19) a lidé se nesměli setkávat ve větším počtu. Byly odloženy všechny jarní i letní
akce. V září jsme odhlasovali (per rollam) příspěvek (dar) klubu na stavbu rozhledny v Bílovicích nad
Svitavou, který byl schválen ve výši 9000 Kč. Po menším rozvolnění covidových opatření jsme
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uskutečnili v říjnu výroční 100. setkání klubu nazvané „Věže města Louny“ a týden poté se nám
podařilo svolat členskou schůzi. To bylo dost nutné, protože po 4 letech proběhly volby do vedení
klubu a kontrolní komise. Schůze se uskutečnila v Jihlavě a volbami byli potvrzeni ve svých funkcích
zástupci klubu. Do výkonného výboru: Jaroslav Fábera - předseda, jednatel a hospodář (statutární
zástupce), Pavel Zhorný - místopředseda a manažer rozhleden (statutární zástupce), Petra Langová
- zapisovatelka a administrátorka webových stránek, Richard Krejčík - šéfredaktor časopisu
Rozhlednář a mluvčí pro vnitřní záležitosti, Dalibor Matulka - koordinátor akcí. Nově byl zvolen i
tiskový mluvčí pro vnější záležitosti klubu Vladislav Šembera. Do kontrolní komise: Dana Voříšková
(předsedkyně komise), Vladislav Šembera (člen) a Blanka Víšková (členka).
V průběhu roku jsme vydali 3x náš nepravidelný časopis Rozhlednář. Redakční rada časopisu
pracovala spíše po elektronické korespondenci. Také se 3 x sešel výkonný výbor, aby řešil různé
otázky a problémy týkající se chodu klubu. O všech těchto setkáních jsou vedeny a založeny zápisy.
Za stanovených bezpečnostních podmínek jsme otevřeli naše pronajaté rozhledny Kozinec a
Tobiášův vrch, které nejspíše právě kvůli epidemii a s ní spojeným omezením cestování do
zahraničí měly toho roku opět vyšší návštěvnost. Na Kozinci 614 dospělých a 148 dětí, na
Tobiášově vrchu 437 dospělých a 75 dětí. Služby na rozhlednách probíhaly opět prostřednictvím
dobrovolnictví ochotných členů.
Koncem června nám skončila sleva na vstupy do pražských věží, které jsou pod správou Prague
City Tourism. Zahájili jsme jednání o možnostech spolupráce a prodloužení těchto výhod.
IV. Zpráva o plánech do budoucna
Vzhledem k rozvolňování protiepidemických opatření se chystáme na různé výlety a vycházky,
dokonce uvažujeme i o cyklovýletech v okolí Prahy a po středních Čechách. Snad se konečně
uskuteční všechny odložené akce, včetně další členské schůze. Časopis Rozhlednář bude pro členy
vydáván i nadále nepravidelně.
III. Daňové přiznání
Daňové přiznání bylo sestaveno v souladu s platnou legislativou. Přílohou přiznání je účetní závěrka
a tato výroční zpráva.
Zprávu sepsal: Jaroslav Fábera, předseda a jednatel spolku

V Praze 6, dne 24. března 2022

Hlasování o Výroční zprávě 2021 (per rollam) konané 2. - 15.4.2022:
Z obeslaných 127 členů klubu hlasovalo 76 takto:
(min. „Pro“ je dle stanov 43)
Pro: 75
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Výroční zpráva 2021 byla tedy schválena.
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