Výroční zpráva 2016
Vzájemně pomáháme, z.s.
Krátká 34 280 02 Kolín 5 – Zálabí
IČ: 22765336
č. dárcovského účtu: 2501144386/2010 u Fio banky, a.s., pobočka Kolín
Spolkový rejstřík: L 67814 vedený u Městského soudu v Praze

Úvodní slovo
V roce 2016 se v činnosti spolku „Vzájemně pomáháme“ odehrálo několik zcela zásadních
změn.
První z nich je přestěhování sídla spolku na adresu Krátká 34, Kolín 5. Zprovozněná kancelář
má zatím jen nepravidelný provoz. Proto prosíme všechny, aby před návštěvou použili online
rezervaci termínu. Poté se Vám budeme moci věnovat
s nejlepší péčí.
Druhá významná změna je ta, že náš spolek pod vlivem
mnoha špatných zkušeností se znečištěným životním
prostředím, změnil účel spolku. Toto zaměření bylo
definováno takto: „Účelem spolku je ochrana,
propagace a podpora životního prostředí a zejména
čistoty v obcích.„
Třetí a nejvýznamnější událostí je to, že po
několikaměsíčním průzkumu byly zjištěny hlavní
příčiny, proč je na pozemcích v katastrech jednotlivých
obcí nepořádek, který trvale narušuje vzhled obcí. Byly
zmapovány činnosti obecních i nadřízených úřadů,
městské i státní policie. Byly analyzovány názory a

činnosti úředníků a zastupitelů, které jsou v rozporu se zákony České republiky. Připravili
jsme řešení situace, která pomůže obecním úřadům, čistotě životního prostředí i občanům,
kteří zde žijí.
Hlavní činnost v roce 2016 byla realizována díky aktivitě i finanční podpoře předsedy spolku
Ing. Jaromíra Stiborka. Budeme rádi, pokud pro další období získáme podporu ze strany
příslušných úřadů, občanů i zodpovědných firem.

Informace o činnosti
Hlavní snaha byla vytvořit takový monitorovací systém, který v „Zákoně o obcích“ a
v „Přestupkovém zákoně“ dokáže průkazně doplnit některé neurčité pojmy. Například se
jedná o termín „vzhled obce“.
Připravili jsme „Manuál pro obce“, které
budou chtít zlepšit čistotu na svém území.
Hlavním přínosem tohoto manuálu je to, že
to obce nebude stát z dlouhodobého
hlediska žádné finanční prostředky navíc.
Připravili jsme nové webové stránky a začali
používat první připravené aplikace, které
pomohou zlepšit spolupráci mezi naším
spolkem, kompetentními úřady, občany,
spolupracovníky, sponzory a partnery.
Začali jsme vytvářet školící produkt, který pomůže ve všech lokalitách České republiky
vytvořit odborníky, kteří budou schopni průkazně monitorovat stavy, které podle platných
zákonů narušují vzhled obce.

Informace o lidech, kteří spolku pomáhají
V roce 2016 byl hlavní nápor na práci předsedy spolku Ing. Jaromíra Stiborka, který v září
přerušil všechny své pracovní aktivity a na 100% se začal věnovat práci spolku.
Zde je potřeba poděkovat několika mála úředníkům z nadřízených úřadů, kteří nám věnovali
svůj čas a připravili pro nás kvalitní a srozumitelné informace, které můžeme použít pro
osvětu.
Pro další rok je připraveno několik variant spolupráce pro lidi i firmy, které s činnosti spolku
sympatizují.

Finanční informace
V roce 2016 byly náklady 138.320,- Kč. Veškeré náklady byly uhrazeny zakladatelem spolku a
předsedou Ing. Jaromírem Stiborkem.
Příjmy v roce 2016

138.500 Kč

Výdaje v roce 2016

138.320 Kč
Zboží, materiál a služby: 125.920 Kč
Zaměstnanci: 0 Kč
Režijní náklady: 12.400 Kč

Informace o majetku
Na začátku roku
Hmotný majetek
0
Peněžní prostředky v hotovosti
130
Peněžní prostředky na bankovních účtech
100
Zásoby
0
Pohledávky včetně poskytnutých půjček
0
Ostatní majetek
0
Dluhy včetně případných zápůjček
0
Rezervy
0

Na konci roku
0
310
100
0
0
0
0
0

Zpracoval dne 10.1.2017 předseda spolku Ing. Jaromír Stiborek

