
Výroční zpráva o činnosti Spolku Predmostenzis za rok 2017 
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 na základě 
vyhodnocení činnosti Spolku Predmostenzis na valné hromadě spolku 3.3.2018 

 

1. Základní informace                 

Název:  Predmostenzis z.s. 
Sídlo:  Přerov Předmostí Žernavá 147e 
IČ:  66743885    
Právní forma:  spolek  
Spisová značka: L 4419 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 
2. Činnost spolku  
Spolek Predmostenzis, z.s. je nestátní nezisková organizace, která působí 
především na Moravě. Je dobrovolnou společenskou a zájmovou organizací s 
plnou právní subjektivitou, která sdružuje fyzické i právnické osoby zajímající se 
o historii, ochranu přírody a krajiny a environmentální výchovu a vzdělávání. 

3. Struktura spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Předseda spolku řídí činnost 
spolku a výkonného výboru mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly 
uložené mu členskou schůzí. Předseda může rozhodovat v neodkladných 
případech o všech věcech týkajících se spolku. Na nejbližším zasedání o tom 
informuje výkonný výbor, případně členskou schůzi. Předsedou spolku je Libor 
Pokorný. 

4. Členská základna          

Spolek evidoval ke konci sledovaného období 20 členů. 
 

5. Akce pořádané spolkem v roce 2017 

Novoroční výstup na Čekyňský kopec 

Tradiční novoroční akce se letos účastnilo na sedm stovek účastníků. Na 
Čekyňský kopec, který se zvedá severním směrem nad městem Přerov, si přišli 
popřát všechno nejlepší do nového roku obyvatelé Přerova, Předmostí, Čekyně, 
ale i jiných okolních obcí. Stejně jako v předchozím roce, i letos je zapojil spolek 
Predmostenzis, u památníku jsme podávali „vypečený ovocný čaj“ vlastní 
výroby. 



 

 

Ukliďme Česko – sobota 8. 4. 2017 

V sobotu 8. dubna se spolek Predmostenzis se svým traktorem a několika členy 
zapojil do úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, zaměřené na 
dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, 
vesnic a měst. Naše úklidem byla Skalka a její okolí v Předmostí. 

 

 

 



Kosení Knejzlíkových sadů 

Již tradiční KOSENÍ pro obnovu a udržení starých sadů na Žernavé, konané v 
sobotu 3. června 2017. Večer bylo pro dobré sekáče připraveno občerstvení a 
posezení u ohně.  

 

 

Realizujeme projekt Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a 
Přírodní památky Na Popovickém kopci v jehož rámci budeme v období 
1.4.2017 až 30.12.2023 prováděno redukce náletových a nepůvodních dřevin, 
kosení a spásání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hospodaření spolku v roce 2017 

V roce 2017 jsme odstartovali realizaci projektu „Podpora biodiverzity 
krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci“ 
který je spolufinancován Evropskou Unií – Fondem Soudržnosti / Evropským  
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Čerpání finančních prostředků pro realizaci projektu je prováděno postupně a 
teprve po ukončení jednotlivých etap prací. 

  

Celkové způsobilé výdaje:  9 748 708 Kč 

Dotace EU:  8 286 402 Kč ( 85% ) 

Příspěvek příjemce podpory:  1 462 306 Kč ( 15% ) 

Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí 

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR / Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Příjemce dotace: Predmostenzis z.s.     

Datum zahájení realizace projektu: 1.4.2017 

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.12.2023 

 

 



 



 
 
Libor Pokorný                                                                      3.3.2018 


