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1/Základní informace 

Občanské sdružení Nové Habří o.s. bylo založeno 24.4.2013 jako dobrovolné sdružení občanů, kteří mají 

zájem aktivně se podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a rozvoji části obce Velké 

Popovice – Nové Habří.  

Na základě legislativních požadavků byla k 13.10.2015 provedena změna právní formy a sdružení se 

změnilo na zapsaný spolek. 

Spolek působí na území obce Velké Popovice. 

IČO: 01629204 

Spisová značka L 25679 vedená u Městského soudu v Praze 

Adresa: Nové Habří 507, 251 69 Velké Popovice 

Předseda: Ing.Jiří Randák 

Místopředseda: Ing. Luboš Papcún 

Bankovní spojeni: 107-4927240227 / 0100 

Název bankovního ústavu: Komerční banka, sídlo centrály Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Email: novehabri@gmail.com, webové stránky: http://www.novehabri.cz/ 

https://www.facebook.com/novehabri 
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2/Organizace z.s. 

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Ke konci roku 2015 má 

spolek 28 členů. Rada spolku je výkonným orgánem spolku a má 5 členů. Předsedou spolku byl zvolen 

Ing. Jiří Randák, místopředsedou Ing. Luboš Papcún. 

 

3/Vymezení činnosti 

Činnost Spolku je vymezena stanovami. Spolek je dobrovolnou organizací občanů, jehož cílem je 

organizace prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoje komunitního života.  

Snaží se především  

a. aktivně se podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a zachování jeho klidového 
území pro další generace, podporovat udržitelný rozvoj v oblasti 

b. zvyšovat kvalitu životního prostředí v části obce Velké Popovice - Nové Habří 
c. spolupracovat s příslušnými subjekty na výstavbě důstojné komunikace k přírodnímu parku 

Velkopopovicko v části obce Velké Popovice - Nové Habří 
d. propagovat a udržovat rozvoj cestovního ruchu ve Velkých Popovicích a v přilehlém přírodním 

parku Velkopopovicko 
e. vytvářet kulturní platformu a zázemí pro individuální aktivity jednotlivců i skupin, spolupracovat 

s jinými spolky, jejichž činnost je v souladu se stanovami spolku 

 

Spolek se snaží svých cílů dosáhnout především: 

a. aktivní komunikací s příslušnými úřady 

b. sledovaním aktuálně vypsaných výzev nadací a nadačních fondů v daných oblastech a aktivní 

účastí v těchto výzvách 

c. využitím finančních přispěvků členů, darů fyzických a právnických osob 

d. organizací vlastních akcí 

 

 

4/Činnost a aktivity spolku v roce 2015 

* Navázaní spolupráce s novým vedením obce po volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 a 
domluvení pravidelných schůzek  

* Podání Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné v řízení ohledne výstavby vlakového koridoru  

* Organizace schůzky s firmou Fiala projekty s.r.o ohledně revize projektu dešťové kanalizace a dle 
zadání obce na řešení kalamitní situace s dešťovou vodou v Novém Habří a přilehlé ulici Smetanova  

 



 



 

 

* Obhlídka terénu a zapůjčení existujíciho projektu dešťové kanalizace firmě Fiala projekty s.r.o.  

* Součinnost při inženýrinku ohledně řízení pro územní rozhodnutí a stavební povolení na dešťovou 
kanalizaci  

* Příprava dohody o narovnání jako reakce na zpochybnění vlastníctví komunikace bývalým vedením 
obce   

* Představení dotačního titulu SFROM 2015 radě obce a zprostředkování kontaktů na firmu SIGMIN a.s. 
zabývající se spracováním žádostí o dotace  

* Iniciace žádosti o dotaci z programu SFROM 2015 na rekonstrukci komunikace v Novém Habří  

* Zajištení elektronické verze projektu od firmy CityPlan s.r.o. pro dotaci SFROM 2015  

* Poskytnutí veškeré projektové dokumentace ohledně výstavby komunikace vedení obce a firmě 
SIGMIN a.s.  

* Zajištení položkového rozpočtu na cestu dle standardu RTS/URS pro žádost o dotaci SFROM 2015  

* Organizace úklidové akce Čistý Ladův kraj 2015   

 

 

* Příprava investičního záměru pro revitalizaci rybníka V Habří včetně zpevnení hráze a přilehlé cesty   

* Podání podnětu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetku na dohledání vlastníků parcel pod 
rybníkem V Habří a případný převod vlastníctví na obec  



*Zpracování žádosti o příspěvek v programu Dobrá koruna firmy Raiffeisenbank a.s. na výstavbu 
volejbalového hřistě /úspěšný žadatel/ 

*Podzimní táborák u rybníka s valnou hromadou 

 

*Vypracování žádosti o grant ve výzvě Česká Rodina žije Nadace Kooperativa 

*Marketsearch vhodných fondů na revitalizaci rybníka V Habří, předpoklad podávání žádosti v roce 2016 

 

 



*Mikulášská koleda  

 

5/Finanční zpráva 2013- 15.12.2015 

Zapsaný spolek Nové Habří hospodařil v období od roku 2013 do 15.12.2015 s celkovým zůstatkem 27 

806 Kč.  

Příjmy tvořily příspěvky členů ve výši 25 750 Kč a sponzorský dar od Nadace rozvoje občanské 

společnosti Dobrá koruna ve výši 14 000 Kč. Příjmy tak činí celkem 39 750 Kč.  

Největší část výdajů byla vynaložena na financování provozu (web) a na materiál a občerstvení pro akce 

organizované spolkem. Na webové stránky občanského sdružení bylo vydáno 5 399 Kč, na materiál a 

občerstvení 4 416 Kč a na zajištění informací od obce, z KÚ a právní služby 2 129 Kč. Celkové výdaje činily 

11 944 Kč.  

Na transparentním bankovním účtu založeném dne 21.5.2013 u Komerční banky, byl k 15 .12. 2015 

zůstatek celkem 27 806 Kč. Veškeré příjmy a výdaje byly realizovány prostřednictvím tohoto bankovního 

účtu. 

 



 

 

5/Poděkování 

Děkujeme všem svým členům, podporovatelům a příznivcům za podporu a aktivní účast na akcích spolku 

v roce 2015 a těšíme se naviděnou při aktivitách spolku v roce 2016.  

 

Za radu spolku Ing. Jiří Randák, Ing. Luboš Papcún a Ing.Jozef Ryšavý 

Velké Popovice 18.12.2015  


