STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s.
Hlavní 200
253 01 CHÝNĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) byla založena dne 29.8.2000 zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Praze čj.
F33695/2000/O182/01.
Společnost byla založena dle zákona č. 248/1995 Sb. Společnost založilo sedm
zakladatelů, fyzických osob.
Společnost byla založena pro plnění svojí hlavní činnosti a tou je poskytování služeb
rekreačního a sportovního charakteru občanům obce Chýně a Hostivice a ostatním občanům
ve vymezené lokalitě přírodního areálu s vodními plochami. S poskytováním služeb je
spojena výrazně ekologická aktivita společnosti v pronajaté lokalitě Strahovský rybník a
přilehlých pozemcích. Jedná se o dobudování hrází a okolních ploch rybníka, výsadbu keřů a
stromů, sekání trávy, úklid a čištění areálu, zajištění rybí obsádky a vytváření dobrých
podmínek pro život ohrožených živočišných druhů. Touto činností chce společnost obnovit a
dotvořit přírodní areál a poskytnout zájemcům o sportovní rybolov za stanovených podmínek
možnost vyžití při regulačním odlovu a zároveň nejen jim, ale i ostatním občanům zajistit
možnost pobytu v příjemném prostředí zeleně a vodních ploch. V roce 2014 se nezměnilo nic
v poslání společnosti a lze konstatovat, že hlavní činnost byla úspěšně naplňována. Po čtrnácti
letech fungování společnosti se vytvořil již stálý okruh příznivců této činnosti, kteří spolu
s ostatními občany regionu aktivně využívají tento prostor a zároveň se podílejí na jeho
dotváření a udržování.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Společnost v roce 2014 vyvíjela pouze činnosti spojené s poskytováním obecně
prospěšných služeb. Nebyla vykonávána žádná doplňková ani jiná výdělečná činnost. V roce
2014 byly prováděny všechny pravidelné práce na údržbě Strahovského rybníka, a pozemků
v jeho okolí. Zvláštní pozornost byla věnována údržbě plůdkových rybníčků, jejich břehům a
okolí a výstavbě klubovny a skladu u Strahovského rybníka. Na Strahovském rybníku byly
provedeny nutné opravy břehů, laviček v okolí rybníka, tabulí a vývěsek. Byly udržovány
dřeviny a křoviny v areálu a zároveň obnoveny zmrzlé nebo poničené rostliny.
V rámci této údržby zeleně jsme se na začátku roku 2014 dostali do sporu se stávajícím
vedením obce Chýně, hlavně s panem starostou Josefem Novotným. Bylo nám vytčeno, že
vrby a některé další dřeviny na břehu Strahovského rybníka byly ořezány necitlivě a tím byla
způsobena škoda obci za několik desítek tisíc korun. Vedení naší společnosti se ohradilo a
předložilo obci řadu důkazů o správnosti našeho počínání. Spor vyústil v podání podnětu obce
na odbor životního prostředí OU Černošice, který věc následně posoudil, vyšetřil a podání
obce vyhodnotil jako bezdůvodné s tím, že k žádné škodě nedošlo a společnost Strahovský
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rybník o.p.s. plnila jen své závazky, vyplývající z nájemní smlouvy. Celá věc byla velmi
nepříjemná, včetně šetření na Policii ČR, obrala členy společnosti o čas a energii, která mohla
být lépe využita při práci ve prospěch spolku. Doufáme, že se nám podobné nepříjemnosti
napříště vyhnou.
Pravidelně bylo prováděno čištění koryta přítoku a ostatních vodních struh v lokalitě,
vyřezávání náletů a úklid přilehlých ploch. Pravidelně se sekala tráva na březích a okolních
plochách, což nás zaměstnávalo plně celou sezónu a vyžadovalo nasazení lidí i techniky.
V uplynulém roce se postupně podařilo stabilizovat činnost ČOV Chýně a zaznamenali jsme
zlepšení v kvalitě vyčištěné vody přitékající do Strahovského rybníka. Po letech trápení se
ukazuje, že technologie čističky je v pořádku a že jediným a zásadním problémem je lidský
faktor, kdy obsluha nedodržuje technologické postupy a dochází k odtoku znečistěné vody a
kalů do rybníka. Ve spolupráci s vedením obce se chceme tomuto problému maximálně
věnovat a hlásit jakýkoli únik. Nové zastupitelstvo obce s námi v této věci plně spolupracuje.
V uplynulém roce pokračovala stavba klubovny a skladu. Pokračování stavby si vyžádalo
prodloužení stavebního povolení o další rok. Na jaře se podařilo se dodělat střechu včetně
položení střešní krytiny. Následně se celá konstrukce pobila palubkami. Dodělali se dveře,
okna a vrata a podařilo se zajistit i veškeré klepířské prvky. Do podzimu 2014 se dotáhlo i
vybetonování podlahy a vstupních schodů a všechny potřebné nátěry dřevěných prvků. Za
práci musíme poděkovat všem členům spolku, kteří se na pracích podíleli a hlavně firmě pana
Michala Balíka. Do konce roku 2014 byla připravena dokumentace pro žádost o kolaudaci a
zadáno vypracování geometrického plánu s oddělením pozemku č.906, který bude využíván
pro údržbu klubovny. Zároveň jsme podali žádost na obec Chýně k uzavření Smlouvy o
zřízení práva stavby na uvedený pozemek. Hlavním problémem při výstavbě byly finanční
prostředky. Proto děkujeme všem sponzorům a dárcům za jejich dary a doufáme, že budeme
schopni tuto akci dofinancovat s přispěním všech příznivců. Klubovna bude sloužit jako
zázemí pro všechny akce konané na Strahovském rybníku a jako sklad materiálu a techniky a
také k zapůjčení pro akce ČRS MO Hostivice nebo i jiných zájemců.

V rámci splnění pracovní povinnosti bylo odpracováno celkem 1.940 brigádnických
hodin a to zejména účastníky regulačního odlovu, ale i dalšími příznivci. Všem účastníkům
brigád tímto děkujeme za aktivní účast. Velký dík patří panu Jiřímu Slaninovi, Martinovi
Kalkušovi a Josefu Chybovi jak za organizaci brigád, tak za počet odpracovaných hodin.
Společnost již tradičně zorganizovala pro veřejnost slavnostní zahájení regulačního
odlovu v roce 2014 dne 26. dubna 2014 za účasti občanů Chýně , Hostivice a okolí. Akce se
stala již tradicí a získala velkou podporu veřejnosti a společnost bude dále tuto akci
organizovat a vylepšovat. Všechny srdečně zveme 25.4.2015 na další slavnostní zahájení
sezóny. V roce 2014 byl zorganizován jeden Dětský den pod patronací MO ČRS, SR o.p.s. a
obce Chýně. Podobně byl uspořádán jeden rybářský závod pro všechny zájemce, mladé i
starší. V roce 2014 byly vyhlášeny celkem dva úřední dny na OÚ Chýně k prodeji povolenek
a vyřízení povinností. Úřední dny využívá v průměru ročně kolem 30 členů k vyřízení svých
záležitostí.
V průběhu roku zasedala třikrát jak správní, tak i dozorčí rada společnosti. Na svých
zasedáních přijala správní rada rozhodnutí o podmínkách regulačního odlovu pro rok 2014,
k tomu vydala upravená pravidla. Rozhodla o rozpočtu na rok 2014 a schválila hlavní body
plánu práce na rok 2014. V průběhu roku muselo vedení společnosti řešit změny vyplývající
z novel zákonů týkajících se neziskových a jiných společností. Do vedení společnosti byl
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ustaven ředitel společnosti, jako statutární orgán. Za ředitele byl navržen a jednohlasně zvolen
pan Josef Chyba. Změny v dozorčí a správní radě nenastaly. Dozorčí rada nezaznamenala
žádné chyby v postupech správní rady v řízení ani v průběžném hospodaření společnosti, o
rozhodnutích správní rady je včas informována na společných schůzích.
Od roku 2009 provozuje společnost webové stránky, které poskytují všem příznivcům
a zájemcům o naši činnost přehledné informace o proběhlých akcích, o chystaných aktivitách,
brigádách a dalších akcích, zpřístupňuje všem zájemcům plná znění důležitých dokumentů,
jako je statut, zakládací listina, pravidla pro regulační odlov a další, a také bohatou
fotodokumentaci z proběhlých akcí, velmi přehledně sestavenou do galerií. Stránky naleznete
po zadání adresy: www.strahovnik.cz, a zároveň můžete komunikovat s představiteli
společnosti pomocí e-mailové adresy: ops@strahovnik.cz. Žádáme členy, aby využívali
informace zveřejněné na těchto stránkách a doporučovali je dalším zájemcům.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Strahovský rybník o.p.s. jako účetní jednotka účtovala v průběhu roku 2014 ve smyslu
vyhlášky 504/2002 Sb., používala směrnou účtovou osnovu dle přílohy č.3 platnou pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtovala v soustavě
podvojného účetnictví. Účetnictví je zajištěno firmou Ing. Josef Horák IČO 49852922.
V roce 2014 hospodařila společnost s celkovým výsledkem -16.464,96. Toto je účetní
výsledek hospodaření, zahrnuje všechny příjmy a výdaje včetně odpisů dlouhodobého
majetku.
Příjmy tvořily peněžní dary fyzických osob – účastníků regulačního odlovu a zvláštní dary
v celkové výši 169.100,- Kč. Tato částka zahrnuje povolenky, zápisné i doplacení
neodpracovaných brigád a zvláštní dary. Ostatní příjmy jsou úroky z účtu : 1,74,-Kč. Celkem
příjmy v roce 2014: 169.101,74,- Kč.
Výdaje společnosti v roce 2014 tvořily především výdaje spojené se stavbou
klubovny a to celkem 100.560,50,-Kč. Dále nákup rybí násady za 17.940,-Kč a krmení za
12.000,-Kč. Dále jsme vydali za PHM do sekaček, jejich údržbu a za elektriku dohromady
24.943,-Kč. Větší položkou jsou pak výdaje za nájmy 10.000,-Kč, dále pak za účetnictví,
poplatky apod. Celkové výdaje za rok 2014: 185.566,70,-Kč.
Příjmy – Výdaje: -16.162,46 Kč.
K 31.12.2014 bylo na účtu společnosti: 11.314,96 Kč a v pokladně: 1.737,- Kč.
Strahovský rybník o.p.s. vlastní hmotný investiční majetek dle přehledu v účetnictví,
nevlastní žádný nehmotný investiční majetek. Má uzavřeny dvě nájemní smlouvy na
Strahovský rybník, Návesní rybník v Chýni a pozemky pod plůdkovými rybníčky. Společnost
má v majetku drobný dlouhodobý majetek dle seznamu v účetnictví. Společnost neměla
v roce 2014 žádného zaměstnance a tudíž nevyplácela žádné mzdové prostředky ani
neprováděla odvody do fondů. Společnost neeviduje k 31.12.2014 žádné závazky ani
pohledávky. Žádný majetek společnosti není zastaven zástavním právem. Podklady pro
účetnictví- účtová osnova, účetní deník, hlavní účetní kniha, výkaz zisku a ztrát, rozvaha,
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soupis investičního a drobného hmotného majetku a přiznání k dani
k nahlédnutí u předsedy správní rady.

za rok 2014 jsou

SPOLUPRÁCE, PODĚKOVÁNÍ
Společnost spolupracovala v roce 2014 s celou řadou organizací a jednotlivců.
Společnost děkuje všem účastníkům regulačního odlovu za finanční, ale i pracovní podporu.
Dále společnost děkuje obci Chýně za finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč, společnosti
ALFA-Lek s.r.o. za dar 20.000,-Kč a panu Klégrovi za 10.000,-Kč. Děkujeme dalším členům
za mimořádné dary, panu Adámkovi, Eiseltovi, Muchovi. Děkujeme všem zastupitelům obce
Chýně a příznivcům, také všem občanům a organizacím za pomoc při plnění hlavní činnosti
společnosti. Členové správní a dozorčí rady jsou přesvědčeni, že společnost plní své poslání a
že činnost, kterou vyvíjí je přínosem pro občany regionu Hostivice-Chýně a že v následujících
letech se podaří získat pro svojí činnost více podpory u státních orgánů a místní samosprávy.
Společnost uvítá finanční dary k podpoře svojí činnosti. Tyto dary lze odečíst od
základu daně dle stanovených pravidel. K tomu Strahovský rybník o.p.s. uzavře s dárcem
darovací smlouvu a vydá potvrzení o přijetí daru.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Platné ke dni 1.4.2014
Název: STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s
Sídlo: 253 01 CHÝNĚ, Hlavní 200
IČO: 26197090
DIČ: CZ26197090
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna ČSOB a.s., číslo účtu: 232692464/0300
Ředitel společnosti-statutární zástupce: Josef Chyba
Správní rada: Oldřich Souček, Jiří Slanina, Richard Czerwinski
Dozorčí rada: Tomáš Adámek, Martin Ptáčník, Martin Kalkuš
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