Výro ní zpráva 2007
Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s.
Spole n hledáme a vytvá íme správná místa k životu, pe ujeme o krajinu.
Slovo p edsedy správní rady:
Vážení p átelé a p íznivci Jizerských hor,
pro naši obecn prosp šnou Spole nost pro Jizerské hory byl rok 2007 op t velmi
významný. Poda ilo se nám rozší it provoz st ediska na Jizerce ur eného pro environmentální
vzd lávání, výchovu a osv tu.
Tato základna za ala od roku 2006 sloužit k nenásilné informovanosti ve ejnosti o
problematice ochrany p írody, p írodních krásách a ekologických problémech Jizerských hor.
V letošním roce jsme p ipravili program i pro naši cílovou skupinu a to d ti základních škol a
studenty. Spole n s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor jsme vytvo ili prostor pro
existenci program ekologické výchovy na Jizerce. Byl vy len n jeden pracovník pro
p ípravu a realizaci t chto program , který má s podobnou inností velké zkušenosti – David
Kavan. Takto p ipravujeme pro rok 2008 a roky následující r zné programy nap .
„Vyšet ování Jizerskohorské katastrofy“, program pro základní školy.Cht li bychom tím i
zlepšit pov domí široké ve ejnosti, p edevším dospívající mládeže, o významu hodnotné
p írody pro náš život, pot eby hledání udržitelného využívání krajiny jako celku a existenci
lov ka v této krajin .
Na ja e a na podzim roku 2007 pokra ovala velmi zda ilá a stále populárn jší akceUkli me Jizerky. Op t jsme byli po adateli tradi ních úklidových víkend , kterých se
zú ast ují d ti se svými rodi i. Tato akce, která je i mediáln podporována n kterými
rozhlasovými stanicemi, napl uje naše základní poslání, tedy výchovu a respekt k p írod a
krajin Jizerských hor. Zde pat í velké pod kování Martinu Jarouškovi, který celou akci
vymyslel, sám ji organizuje a zajiš uje jeji publicitu.
V roce 2007 skon ila realizace projekt , které jsme zahájili v roce 2005. Jedná se o
tyto projekty:
Program rozvoje venkovských oblastí – pomoc za ínajícím podnikatel m
St ediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji
Regionální systém environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty Libereckého kraje

Myslím, že p ínos projekt pro kraj i Jizerské hory byl veliký. Bohužel se ani u
jednoho projektu nepoda ilo zajistit jeho pokra ování tj. sehnat prost edky na zam stnance a
jejich innost, aby mohli i nadále pokra ovat v zapo até práci.
Podrobné informace o zmín ných programech najdete dále ve Výro ní zpráv .
Na záv r bych cht l pod kovat všem našim zam stnanc m a spolupracovník m za
odvedenou práci v roce 2007. Mám na mysli všechny, kte í pro obecn prosp šnou
Spole nost pro Jizerské hory pracovali a v roce 2007 skon ili. Jsou to p edevším Blažena
Hušková, Jitka Doubnerová, Kv ta Vinklátová, Pavel Coufal, Líba Sedláková, ale i všichni
pracovníci Poradenských center pro venkov. Dále bych cht l pod kovat všem stávajícím
pracovník m za jejich práci a to v etn editelky spole nosti Jany Doležalové a její bezesné
noci. Vím, že to n kdy byla velmi náro ná práce a já si jí velice vážím a velmi m mrzí, že se
nepoda ilo zajistit pokra ování zapo atých program . Pevn však v ím, že zde získané
zkušenosti se poda í využít i v další profesní innosti a to ku prosp chu jak Libereckého kraje,
tak Jizerských hor.
Dále bych cht l pod kovat všem, kte í obecn prosp šnou Spole nost pro Jizerské
hory podpo ili. Bez t ch, kte í nás v roce 2007 podpo ili jak finan n , tak nefinan n ,
bychom naši obecn prosp šnou innost nemohli provád t. Seznam našich podporovatel je
uveden v záv ru této zprávy a je pom rn dlouhý. Ješt jednou všem d kuji a doufám, že
jsme vás naší inností v roce 2007 nezklamali. I v roce následujícím se budeme snažit
provádet naši innost co nejlépe a doufám, že ady našich podporovatel se budou neustále
rozši ovat.
P eji Vám všem p íjemn prožitý rok 2008
Ing. Petr Neumann
Kdo jsme
Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do
rejst íku obecn prosp šných spole ností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl
O,vložka 56. Po zm n sídla je spole nost vedena v obchodním rejst íku u Krajského soudu v
Ústí nad labem, oddíl O, vložka 76. Jejím zakladatelem je Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor.
Spole nost pro Jizerské hory p sobí na území eské republiky, zejména v oblasti Jizerských
hor a Libereckého kraje. Jejím posláním je spole n hledat a vytvá et správná místa k životu,
pe ovat o krajinu.
Toto poslání realizuje prost ednictvím základních ty program :
- Program pé e o krajinu (PPK)
- Podpora udržitelného rozvoje venkovských komunit (URK)
- Enviromentální vzd lávání, výchova a osv ta (EVVO)
- Podpora neziskového sektoru (PNS)
Vzájemné propojení t chto program umož uje nabízet komplexní služby a posilovat
synergický efekt všech inností.
Program pé e o krajinu
Pé e o zele v obcích a údržba firemní zelen

Prob hla celková údržba t í pozemk pat ících spole nosti Jablotron s.r.o., dále jsme
udržovali pozemky spole ností Translog, Dektrade, Aktiv a ve spolupráci se Správou CHKO
Jizerské hory pozemky v Maxov u h bitova, v Maxov u odt žené skládky a ve V trov u
obnovených t ní.
•

Osv tové akce s ú astí dobrovolník

Ukli me Jizerky 2007
Na ja e a na podzim jsme byli op t po adateli tradi ních úklidových víkend . Pod kování
pat í firmám z celé R, m stským a obecním ú ad m z regionu Jizerských hor a lidem,
kterým není lhostejný osud Jizerských hor a pomohli nám v napln ní poslání, ke kterému byla
naše spole nost z ízena. Do Jizerských hor nám p išli pomáhat uklízet odpad školy z regionu
Jizerských hor (Tanvald, Desná v Jizerských horách, Jablonec nad Nisou) a od odpadu op t
p ijela Jizerkám ulevit školní t ída z dalekého Uherského Brodu, které jsme zajistili bezplatné
ubytování.Výsledkem snažení všech lidi ek, kte í šli do Jizerek s pytlem, byl plný kontejner
toho, co do hor nepat í.
Výsadby a údržba strom
Na celkové údržb alejí se podíleli dobrovolníci z ad široké ve ejnosti, kterým jsme zajistili
bezplatné ubytování ve st edisku ekologické výchovy na Jizerce.
•

Práce realizované v chrán ných územích ve spolupráci se Správou CHKO
Jizerské hory

Jako každý rok, tak i v roce 2007 jsme mapovali poškozené cedule umíst né na hranicích
CHKO Jizerské hory, které jsme opravili.
Byla provedena celková údržba NS Jedlový d l, údržba informa ních tabulí a dále byly
vy ezány spadlé kmeny ze stezky tak, aby byl zachován pr chozí profil pro návšt vníky NS.
Na konci povalkových chodník v oblasti „Rašeliništ Jizerky“ a „Pod Jizerou“ jsme provedli
dosypání materiálu v míst , kde dochází k napojení t lesa cesty a chodníku. Tím jsme získali
napojení k chodníku bez p ekážky, což jist ocení návšt vníci zejména na invalidních
vozícich. Tímto opat ením se mohou podívat do míst, kam se dosud dostali pouze p ší
návšt vníci.
Pro návšt vníky Jizerských hor jsme opravili a doplnili informa ní tabule na Krásné Má í, na
Rybích lou kách, v Jind ichov , Maxov atd.
•

Projekty p ipravené Spole ností pro Jizerské hory o.p.s., realizované za podpory
sponzor a dárc

Od roku 2000 naše spole nost vysazuje alejové stromy, stejn tak tomu bylo i v roce 2007.
Výsadba prob hla ve spolupráci s obecním ú adem Ko enov. Jako stanovišt pro nové
stromo adí byla zvolena obec P íchovice, kde sadebním materiálem byla lípa.
Na Jizerce jsme pokra ovali ve stavb povalkového chodníku etapou .II.

D ležitou sou ástí každé výsadby alejových strom je i jejich následná údržba, díky podpo e
sponzor a dárc jsme mohli opravit alejové stromy v Maxov , Bed ichov , Nové louce,
Kristiánov a sedm alejí na Jizerce.
V roce 2007 jsme op t po ádali akci „Ukli me Jizerky“. Jarní a podzimní úklid Jizerek mohl
být realizován pouze díky podpo e firem z celé republiky. Velice si vážíme podpory obecních
a m stských ú ad z oblasti Jizerských hor.
Ekologické školící st edisko na Jizerce jsme dovybavili ložním prádlem, doplnili jsme
nábytek v ložnicích a dokoupili jsme mobiliá pro kuchy ku.
•

St edisko ekologické výchovy na Jizerce

Ve st edisku Jizerka jsme zajistili pobyt pro školu z eské Lípy v etn p ednášek o
Jizerských horách a osad Jizerka, dále p ijela škola z N mecka - Dráž an, i tato škola se
stala poslucha em p ednášek o našich horách. P ivítali jsme lesníky t ech stát ( eské
republiky, Polska, N mecka) a umožnili jsme pobyt dv ma skautským oddíl m za dotovanou
cenu. Dále jsme poskytli prostory ekologickému st edisku Divizna, které zde po ádalo
seminá pro u itele a za dotovanou cenu jsme poskytli ubytování Jizersko Ješt dskému
horskému spolku, který v okolí Jizerky provád l pokos luk.
Spole nost pro Jizerské hory o.p.s. se stala jedním ze t í po adatel akce, zam ené na pta í
oblast Jizerské hory, pod názvem „Soví noc 2007“ a na podzim roku 2007 jsme byli
po adatelem ekovýchovné akce „Den Dravc “.
V rámci st ediska ekologické výchovy na Jizerce jsme p ipravili ekovýchovné exkurze po
p ehradách Jizerských hor, které byly v novány široké ve ejnosti. Tyto hojn navšt vované
exkurze s p ednáškami, zam ené na p írodní zdroje – vodu, prob hly na p ehradách Souš,
Josef v D l, Bed ichov, Protržená p ehrada a vodní elektrárna Rudolfov.
•

Pé e o majetek

Pozemky u st ediska ekologické výchovy na Jizerce jsme udržovali pravidelným kosením a
celoro n probíhala údržba tohoto za ízení.
Program podpory udržitelného rozvoje komunit
•

St ediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji

Projekt „St ediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji“ vznikl s podporou
asisten ního programu Nadace Open Society Fund „Nestátní neziskové organizace na cest
do Evropy“. Cílem projektu bylo p isp t k realizaci p edstavy udržitelného rozvoje venkova v
Libereckém kraji z ízením a provozováním šesti poradenských center pro rozvoj venkova
v partnerských obcích a ídícího pracovišt v Liberci. Nositelem projektu byla Spole nost pro
Jizerské hory, o.p.s., partnery projektu byly obce Turnov, Smržovka, Frýdlant, Jilemnice,
Dubá a eská Lípa, Liberecký kraj, Agentura ochrany p írody a krajiny R (CHKO Jizerské
hory, Lužické hory, eský ráj, Koko ínsko) a Správa Krkonošského národního parku. Projekt
byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky. Doba
trvání projektu : 24 m síc (srpen 2005 - ervenec 2007). Celkové náklady projektu
dosahovaly 15 976 224 K a byly v plné výši hrazeny z Evropského sociálního fondu a
státního rozpo tu R.

Projekt naplnil všechny projektové indikátory a n které (nap íklad po et klient )
n kolikanásobn p ekro il. Služeb projektu PRVO nejvíce využívali podnikatelé, zejména v
zem d lství, následn ve ejná správa, nestátní neziskové organizace a jednotliví ob ané. Jako
typ poskytovaných služeb jednozna n p evládalo osobní poradenství, které bylo celkov
silnou stránkou. Specifikem projektu bylo aktivní vyhledávání klient našimi pracovníky a
jejich pomoc p ímo na míst s dobrou znalostí situace.
O výsledcích projektu PRVO a innosti pracovník Poradenských center pro venkov
vypovídají n která ísla:
vytvo eno 16 pracovních míst
poskytnuto 14 465 poradenských intervencí
realizováno 45 seminá a 8 exkurzí
uspo ádáno 60 akcí pro ve ejnost
P vodní rozpo et Upravený rozpo et
Osobní
náklady
9 239 005
9 239 005
P vodní rozpo et projektu
Cestovné
697
700
697 700
byl zm n n. Zm na se
Za ízení a vybavení
1 360 440
1 310 440
týkala p esunu prost edk
Místní
kancelá
2
611
704
1 873 702
z kapitol 3 a 4 (vybavení a
Nákup
služeb
2
067
375
2 855 153
režijní náklady projektu)
Drobné stavební úpravy
0
0
do kapitoly 5 (nákup
P ímá podpora
0
0
služeb). Poda ilo se
Celkové náklady
15 976 224
15 976 000
výrazn uspo it v
provozních nákladech a prost edky využít pro realizaci záv re né výstavy projektu a finan ní
posílení poskytování služeb klient m. Rozpo et byl vy erpán. P eklenovací bezúro nou
p j ku za ú elem p edfinancování posledních 10 % náklad projektu poskytl Liberecký kraj.
Ú etní agendu projektu vedla Liberecká ú etní a.s., Liberec.
Finan ní audit projektu provedla Pomoc, k.s., eský Dub.

•

Podpora udržitelného rozvoje venkova cestou snižování nezam stnanosti

Projekt Program Rozvoje Venkovských Oblastí (PRVO)- Vzd lávání mladých podnikatel
za al v roce 2005. Cílem projektu byla pomoc mladým lidem v za átcích podnikání. Díky
italské bankovní nadaci Unidea UniCredit Foundation jsme mohli našim klient m, zejména z
oblasti Frýdlantska a Turnovska, nabídnout motiva ní a rekvalifika ní kurzy, dále pak
následnou pé i místních manažer , odborné poradenské služby a peer-learningové skupiny.
V roce 2007 probíhala záv re ná etapa tohoto projektu. Kurzy, které byly hlavní ástí
projektu, prošlo celkem 192 ú astník . Rekvalifika ní kurz „Základy podnikání” ú astník m
umožnil získat výhodný podnikatelský úv r od eskomoravské záru ní a rozvojové banky.
Celkem 20% klient požádalo o úv r nebo o dotaci Ú adu práce.

Pot šující je, že neuv itelných 90% ú astník za alo podnikat nebo za ne, a to v celé ad
obor : od hip-hop shopu p es soukromé zem d lce až po p j ovnu automobil . Všem
klient m se dostalo poradenských služeb, celkem tak bylo vy erpáno na 3000 hodin
poradenství.
V roce 2007 se rovn ž uskute nila poslední ze t í peer-learningových skupin, kterou
absolventi využili k vzájemnému p edávání zkušeností. Velký zájem byl i o nadstavbové
kurzy PC, které se uskute nily ve Frýdlantu a v Turnov .
Na ja e vyšla publikace P íklady malého podnikání na venkov , která zmapovala osudy 60
venkovských živnostník po celém Libereckém kraji.
V kv tnu se po dvou letech završila práce týmu, který projekt ídil a bohužel se nepoda ilo
zajistit další financování projektu.

Program environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty
• Projekt ORSEJ
V roce 2007 pokra oval projekt ORSEJ, jehož partnerem se stala Spole nost pro Jizerské
hory, o.p.s. v únoru 2006. Nositelem dvouletého projektu „Regionální systém
environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty Libereckého kraje“ byl Liberecký kraj.
Projekt byl podpo en v rámci grantového schématu Ministerstva životního prost edí R „Sí
environmentálních poradenských a informa ních st edisek”. Dotace v celkové výši
19 606 400,- K byla erpána od 1. února 2006 do 31. ledna 2008 a hrazena ze 75 %
z Evropského sociáloního fondu v eské republice a z 25 % z prost edk Ministerstva
životního prost edí eské republiky.
Na internetovém portálu www.ekovychovalk.cz byly propagovány jednotlivé osv tové akce a
vlastní poradenství v oblasti ekologie i životního prost edí.
Poradenství
Po celou dobu trvání projektu byla v provozu ekoporadna, která poskytovala poradenství
v rozsahu min. 20 hodin týdn . V roce 2007 m la 37 kontakt v oblasti poradenství a využití
knihovny. Dotazy byly velmi pestré, tématicky byly ovlivn ny po ádáním osv tových akcí a
vydáváním publikací. Nejvíce dotaz sm ovalo do oblasti biopotravin, alternativních zdroj
energie a asté byly rovn ž žádosti o radu, jak se postarat o mlá ata ježk , která by jinak
nep ežila zimu.
Publika ní innost
V roce 2007 vydala Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s. t i publikace, které byly podpo eny
z projektu ORSEJ:
„Staré odr dy jabloní a hrušní Liberecka“, brožura 24 stran; náklad 3 000 ks.
„P ehrady Jizerských hor“, leták; náklad 6 500 ks.
„Ježek a lidská pé e“, brožura 24 stran; náklad 5 000 ks; ocen na eským svazem ochránc
p írody za nejlepší publikaci roku 2007 z hlediska grafického zpracování.
Všechny publikace jsou zdarma k dispozici v kancelá i Spole nosti pro Jizerské hory, o.p.s. a
Libereckém kraji.
Osv tové akce
V roce 2007 prob hlo celkem 24 osv tových a vzd lávacích akcí pro širokou ve ejnost.
Osloveno bylo celkem 1 609 osob.
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Datum

Akce
Ú astník
15.2. Venezuela - stolové hory – p ednáška s projekcí
20
24.2. Za ježky – návšt va jež í poradny
17
V trné elektrárny v Jind ichovicích pod Smrkem –
31.3. exkurze
49
14.4. Solární elektrárna v Hrádku nad Nisou - exkurze
28
28.4. Sokolnické ukázky
70
12.5. Sychrovský park - dendrologická exkurze
19
19.5. Za kozími sýry – návšt va ekofarmy
22
26.-27.5. Ukli me Jizerky – úklidová akce s dobrovolníky
400
2.6. K ížový vrch – botanická exkurze
15
P ehrada Bed ichov - elektrárna Rudolfov –
9.6. exkurze
45
23.6. Za fojteckými tisy pod Dra í skálu – nau ná stezka
60
21.7. P ehrada Josef v D l – exkurze
35
11.8. P ehrada Souš – exkurze
39
18.8. Po stopách jizerských sklá – historický výlet
23
21.9. Ornitologický ve er na Jizerce
58
Podzimní úklid Jizerek- úklidová akce
29.-30.9. s dobrovolníky
360
Když se ekne "Fair Trade" – p ednáška
3.10. s ochutnávkou
23
Výstava starých odr d jabloní a hrušní – výstava s
22.-23.10. ochutnávkou
203
Biovína, vína z integrované produkce – p ednáška s
25.10. degustací
24
8.11. Spalovna Termizo – exkurze
21
29.11. Brazílie-národní parky – p ednáška s projekcí
24
8.12. Za Bobíkem – návšt va Centra pro zví ata v nouzi
11
Za p írodními produkty do moštárny – exkurze
15.12. s ochutnávkou
28
Celoro n Voda Jizerských hor – fotografická sout ž
15
Celkem
1609

Kampan
V roce 2007 se Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s. zapojila do spole né kampan partner
projektu ORSEJ: „Pomoc handicapovaným živo ich m“. V rámci kampan probíhaly
v celém Libereckém kraji akce s touto tematikou.
Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s. dále po ádala dv vlastní kampan :
„Biopotraviny 2007“ – probíhala od b ezna do prosince a zú astnilo se jí 475 osob. V rámci
kampan byly uspo ádány osv tové akce (návšt va ekofarmy, p ednášky o Fair Trade,
biovínech, návšt va moštárny, výstava starých odr d ovoce).
„Alternativní energie“ – probíhala od b ezna do ervna a zú astnilo se jí 547 osob. V rámci
kampan prob hly exkurze do solární, v trné a vodní elektrárny.

Sou ástí všech kampaní byla i krátká anketa. Propagace probíhala v Denících Bohemia,
v eském rozhlase a webových stránkách projektu ORSEJ: www.ekovychovalk.cz, kde je
i vyhodnocení kampaní.
Program podpory neziskového sektoru
Program Podpora neziskového sektoru byl v roce 2007 p eveden do programu Udržitelný
rozvoj venkovských komunit a realizoval se prost ednictvím projektu St ediska udržitelného
rozvoje venkova Libereckého kraje (poradenství, podpora neziskových organizací) a áste n
Systém EVVO Libereckého kraje (odborná knihovna). V t chto projektech se rozsah
programu rozší il na celé území Libereckého kraje a byl zajiš ován celkem 7 regionálními
pracovišti.
Rozvoj organizace
Organizace se personáln rozrostla, stali jsem se nositelem záv re né etapy realizace velkých
projekt a partnerem dalšího projektu. V tšina zam stnanc pracovala v projektech se
smlouvami na dobu ur itou. Došlo ke zm n struktury organizace, vzniklo vícestup ové
organiza ní schéma.
Publicita
Za mediální podporu jsme d kovali na našich internetových stránkách www.projizerky.cz.
Sponzor m a dárc m jsme vyjád ili sv j dík na stránkách www.projizerky.cz a na stránkách
v novaných st edisku ekologické výchovy na Jizerce .p.2 www.jizerka2.cz .
Média byla pravideln informována o po ádaných akcích pomocí tiskových zpráv. Sponzory a
dárce jsme jmenovit uvedli na tabulkách, které jsme umístili u dokon ených projekt (alej
2007, povalek 2007).
Sponzor m a dárc m jsme dále jmenovit d kovali v regionálním tisku na podzim roku 2007,
akci Ukli me Jizerky doprovázely plakáty, i na t chto plakátech byli sponzo i a dárci
jmenovit uvedeni.
Finan ní zpráva
Spole nost pro Jizerské hory o.p.s. vede v souladu se zákonem 248/1995 Sb. podvojné
ú etnictví. Ú etní agendu vede Liberecká ú etní s.r.o.
Výkaz zisku a ztráty v tis. K
Náklady / innosti
Spot eba materiálu
Spot eba energie
Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní

Hlavní
1 067
41
24
26
403
10
3 380
3 618
1 018

Dopl .
67
76
14
43
66
148
40

Celkem
1 134
117
24
40
446
10
3 466
3 766
1 058

Da silni ní
2
Ostatní dan a poplatky
1
Kursové ztráty
4
Jiné ostatní náklady
111
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
284
Náklady celkem
9 989
Výnosy
Hlavní
Tržby z prodeje služeb
80
Úroky
3
Kursové zisky
1
Zú tování fond
36
Jiné ostatní výnosy
302
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
4
Tržby z prodeje materiálu
1
P ijaté p ísp vky
2 460
Provozní dotace
6 967
Výnosy celkem
9 854
Výsledek hospoda ení
-135
P ehled majetku a závazk – rozvaha v tis. K
Aktiva
Po áte ní stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
41
Stavby
10 030
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
323
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
-41
Oprávky ke stavbám
-113
Oprávky k samost. movitým v cem a soubor m movitých v cí -276
Odb ratelé
9
Poskytnuté provozní zálohy
96
Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem
833
Nároky na dotace a ost. zú tování s rozp. orgán úz. sam. celk
200
Pokladna
6
Ú ty v bankách
5 318
Náklady p íštích období
413
Aktiva celkem
16 839
Pasiva
Po áte ní stav
Vlastní jm ní
9 922
Fondy
2 369
Ú et výsledku hospoda ení
Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení
-163
P ijaté dlouhodobé zálohy
2 189
Ostatní dlouhodobé závazky
147
Dodavatelé
1 509
P ijaté zálohy
109
Zam stnanci
373
Závazky k institucím soc. zabezp. a ve . zdrav. poj.
204
Ostatní p ímé dan
39
Jiné závazky
7
66
Dohadné ú ty pasivní
Výdaje p íštích období
43
Výnosy p íštích období
25
Pasiva celkem
16 839
Vývoj a kone ný stav fond (rezervní fond)
Položka
Po áte ní stav (1.1.1999)

Pohyb
0

8
14
476
Dopl .
746

746
270

2
9
4
125
284
10 465
Celkem
826
3
1
36
302
4
1
2 460
6 967
10 600
135

Kone ný stav
41
10 030
319
-41
-384
-273
61
19
498
161
10 431
Kone ný stav
9 663
279
135
79
52
37
50
30
38
1
48
19
10 431

Stav rezervního fondu
0

Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda
Výsledek hospoda

ení 1999
ení 2000
ení 2001
ení 2002
ení 2003
ení 2004
ení 2005
ení 2006
ení 2007

+386 386,95
-118 198,27
+369 964,32
-63 046,66
-24 832,43
+544 483,13
-652 529,20
-163 115,00
+135 088,20

386 386,95
268 188,68
638 153,00
575 106,34
550 273,83
1 094 756,96
442 227,76
279 112,76
414 200,96

Originály ú etních doklad a p ehled jsou uloženy v kancelá i Spole nosti pro Jizerské hory
o.p.s.
Výrok auditora k ú etní záv rce za rok 2007:
Zpráva auditora
Auditorské ov ení
ádné ú etní záv rky a výro ní zprávy za rok 2007 provedla auditorská
spole nost POMOC, k.s., sídlem kancelá e eský Dub, Nám stí B.Smetany 25/I, . osv d ení 412,
odpov dný auditor : Ing. Milada Pavl , . osv d ení 1892.

Výrok auditora :
„Podle našeho názoru ú etní záv rka podává ve všech významných ohledech v rný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finan ní situace obecn prosp šné spole nosti Spole nost pro Jizerské hory,
o.p.s. k 31.prosinci 2007 a náklad , výnos a výsledku jejího hospoda ení za ú etní období roku
2007 v souladu s ú etními p edpisy platnými v eské republice.
Ov ili jsme rovn ž soulad informací o auditované obecn prosp šné spole nosti uvedených
ve Výro ní zpráv 2007 s ov ovanou ú etní záv rkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve
všech významných ohledech v souladu s touto ú etní záv rkou, z níž byly p evzaty.“

Originál zprávy auditora je k nahlédnutí v kancelá i Spole nosti pro Jizerské hory o.p.s.
Struktura organizace
Správní rada
Petr Neumann, p edseda
Miloš Šnytr
Pavel Pilz do 31.5.2007
Martin Švancar od 1.6.2007
Dozor í rada
Jan Tandler
Petr Šourek do 16.12.2007
Jaroslav Vojta
Kancelá
Jana Doležalová – editelka spole nosti
Martin Jaroušek – zástupce editelky a vedoucí programu pé e o krajinu
Libuše Sedláková – asistentka kancelá e
Kv ta Vinklátová – hlavní manažerka projektu „St ediska udržitelného rozvoje venkova
v Libereckém kraji“
Pavel Coufal – hlavní manažer projektu „Podpora udržitelného rozvoje venkova cestou
snižování nezam stnanosti“
David Kavan – koordinátor poradny st ediska ekologické výchovy v Libereckém kraji

I O:
Sídlo:
Kontakty:
Telefon:
e-mail:
URL:

25916751
U Jezu 10, 460 01 Liberec
+420 602111752
info@projizerky.cz
http:www.projizerky.cz

Spole nost pro Jizerské hory o.p.s. d kuje:
všem t m, kte í nás podporují a kte í nám pomáhají napl ovat naše poslání.
Sponzo i a dárci v roce 2007
•

NEFINAN NÍ PODPORA
1. .A.S.A. Liberec
2. Prezidentská chata
3. Chata Yetti
4. Chata Pešákovna
5. ZANOKOV spol. s.r.o.
6. Autocentrum Dressler
7. Emba, s.r.o.
8. M stské informa ní centrum v Jablonci nad Nisou
9. Informa ní centrum Tanvald
10. M stské informa ní centrum Frýdlant
11. Jablotron, s.r.o.
12. Pivovar Svijany
13. eské hory – internetový server
14. PÍCHA Safety, s.r.o.

•

FINAN NÍ PODPORA
1. TERMIZO a.s.
2. RWE TRANSGAS
3. Severo eská plynárenská, a.s.
4. Skupina EZ
5. Nadace PRECIOSA
6. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
7. Ministerstvo životního prost edí R
8. Nadace Unidea
9. Evropský sociální fond a státní rozpo et eské republiky
10. Lesy R, s.p.
11. M sto Jablonec nad Nisou
12. MMT, s.r.o.

13. Cadence Innovation
14. Arvin Meritor LVS Liberec, a.s.
15. A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o.
16. Interma, a.s.
17. Batima, s.r.o.
18. INSTAV stavební práce s.r.o.
19. Obec Josef v D l
20. Likto, s.r.o.
21. FILINGER, a.s.
22. V ra Pfefferová
23. DENDRIA spol. s.r.o.
24. M sto Tanvald
25. Acstroje, s.r.o.
26. VITRUM, s.r.o.
27. Jizerská porcelánka, s.r.o.
28. PROCALOR, s.r.o.
29. Baltom, s.r.o.
30. M sto Lu any nad Nisou
31. Aldit, s.r.o.
32. Motorgas spol. s.r.o.
33. Obec Old ichov v Hájích
34. Ing. Tomáš Hakr
35. SILROC CZ, a.s.
36. Obec Ko enov
37. M sto Raspenava
38. Obec Mníšek
39. M sto Desná v Jizerských horách
40. Petr Balák – Bapex Bohemia, M.F.
41. Obec Albrechtice v Jizerských horách
42. BWS Liberec, s.r.o.
43. Obec Zlatá Olešnice
44. Obec Nová Ves nad Nisou
45. M sto Smržovka
46. M sto Frýdlant
•

V NEPOSLEDNÍ AD D KUJEME
1. Všem ú astník m akce „Ukli me Jizerky 2007“
2. Petr Tvrzník
3. Petr Šimá ek
4. Petr Ferdyš Polda
5. Michal Syroha
6. Ji í Hušek
7. Pavel Šev ík
8. Stanislav Senohrábek
9. Petr Noswitz
10. Petr Šev ík
11. Jan Novotný
12. Eva Novotná
13. Vojta Sadílek

14. Honza Dolak
15. Martin Pudil
16. Zden k Vermouzek
17. Ludvík i á
18. Herbert Endler
19. Na a Kortusová
20. Leoš Vašina
21. Leoš Vašina mladší
22. Jan Pikous
23. Jaroslav Jaroušek
24. Ilona Jaroušková
25. Simona Jaroušková
26. Ivo Machovi
27. Ivo Schötta
28. Petr Šenekel
29. Jan Vondrá ek
30. pan Straka
31. Lenka St ihavková
32. Jitka Thelenová
33. Zden k Zadrobil
34. František Pelc
35. Aleš Ko í
36. Petr Flossman
37. Petr Wogner
38. Slávek Zlámal
39. Vladimír Vršovský
40. Luboš Tur an
41. Lenka Zadrobilová
42. Martin Posselt
43. Vít Koudelka
44. Petr Nosek
45. Blanka Nedv dická
46. Pavel Lánský
47. Luboš Mauer
48. Tomáš Pale ek
49. Petr Šmaus
50. Tomáš Klimovi
51. a spousta dalších

