
Zápis z Výroční členské schůze za rok 2019 a 2020 
Spolek přátel Pietního parku Draháň 

 
9. září 2021 
 
Členská schůze byla zahájena v 18:00 hodin. Pan Burger přivítal všechny přítomné, konkrétně 
všechny členy výboru spolku, jednoho člena kontrolní a revizní komise spolku a celkem tři členy 
spolku. To představovalo celkem 8 členů z 514 registrovaných.  Pravděpodobně se na účasti 
podepsala situace s koronavirovým stavem. Požádal přítomné o tichou vzpomínku na zakladatelku 
spolku, která v minulém roce po dlouhé nemoci zesnula. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se z důvodů protikonavirových opatření nemohla konat schůze v roce 
2020, rozhodl se výbor spolku připravit dvě výroční schůze (za rok 2019 a za rok 2020). Vhledem 
k nízkému počtu zúčastněných p. Burger hned informoval, že za tohoto stavu není schůze 
usnášeníschopná. Z tohoto důvodu Výroční členskou schůzi ukončil s tím, že výbor navrhl v 18:30 
hodin zahájit v souladu se stanovami spolku Náhradní členskou schůzi. Po krátké diskuzi bylo 
rozhodnuto přijmout návrh pane Lukeše zahájit Náhradní členskou bez zbytečné prodlevy. O návrhu 
uskutečnění Náhradní členské schůze a jejím začátku bylo hlasováno: 
 
Přítomno: 8 členů 
 
Hlasování: všichni 
Pro návrh: všichni 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Náhradní členská schůze 

Pan Burger zahájil Náhradní členskou schůzi v 18:15 hodin s návrhem nového programu schůze: 
 
1) Zahájení náhradní schůze, návrh programu 
2) Výroční zpráva za rok 2019   
3) Výroční zpráva za rok 2020 
4) Technická zpráva za rok 2019 a 2020  
5) Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2019 
6) Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2020 
7) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019 
8) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2020 a informace o hospodaření v roce 2021  
9) Diskuze 
10) Návrh usnesení, závěr  
 

1) Zahájení schůze, návrh programu 
Hlasování o návrhu programu: 
Pro: všichni 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh programu jednomyslně schválen. 
 

2) Výroční zpráva za rok 2019 
Paní Renata Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou za rok 2019, která je přílohou zápisu ze 
schůze.  
 

 Ke dni 31. 12. 2019 měl spolek 512 členů. 



 Celkové příjmy spolku byly 85 603,- Kč. 

 Celkové výdaje byly ve výši 118 185,- Kč. 

 Rok 2019 spolek uzavřel se ztrátou 32 582,- Kč. 
 
Hlasování o Výroční zprávě proběhne v rámci Usnesení na konci Náhradní členské schůze. Pan Burger 
požádal přítomné, aby případné připomínky a dotazy k výroční zprávě přednesli až v diskuzi a požádal 
paní Štěpánkovou o přednesení Výroční zprávy za rok 2020. 

 
3) Výroční zpráva za rok 2020 
Paní Renata Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou za rok 2020, která je přílohou zápisu ze 
schůze.  

 V roce 2020 pracoval výbor spolku již jen ve čtyřčlenném složení, bez paní Květy Skrbkové, 
která bohužel zemřela. 

 Spolek ke konci sledovaného období evidoval 512 členů.  

 Z výše uvedeného počtu zaplatilo členské příspěvky pouze 109 členů. 

 Celkové příjmy spolku oproti roku 2019 klesly o 16 688,- Kč a byly 68 915,- Kč. 

 Celkové výdaje byly ve výši 96 970,- Kč. 

 Rok 2020 spolek uzavřel se ztrátou 28 055,- Kč. 
 
Paní Štěpánková jménem členů Výboru poděkovala všem přítomným členům za placení příspěvků, 
protože jen díky příspěvkům Spolek existuje a je možné se o pozemek starat. 

 
4) Technická zpráva 2019/2020 
Pan Burger informoval členy o obsahu Technické zprávy, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Koncem roku 2018 a v roce 2019 se Spolek potýkal s celou řadou problémů. 
Rozbujelá vegetace si začíná vadit a uschlo mnoho převážně jehličnanů. V rámci brigád se muselo 
přistoupit k likvidaci suchých nebo poškozených stromů. 
Byla ukončena spolupráce s panem Šrůtou. Pro rok 2019 Výbor Spolku našel novou firmu, TV Facility 
Group, která provádí sekání trávy a vyhrabání listí v požadované kvalitě a v domluvených termínech. 
 
V roce 2019 se uskutečnilo 5 brigád s ohledem na aktuální stav hřbitova. Brigád se i nadále zúčastňují 
pouze členové Výboru. 

1. Brigáda uskutečněna 1 a 2. března 2019 
- nejnutnější práce pro úklid po zimě – mnoho stromů zlomených či rozlámaných, 
- zprůchodnění cestiček. 

2. Brigáda uskutečněna 23. března 2019 
- Odstranění zničených dřevin, prořez stromů, které zasahovaly větvemi do 

komunikace. 

3. Brigáda uskutečněna 29. března a 30. března 2019 
- Prořez větví, vyhrabání listí, další den odvoz díky velkoobjemovému kontejneru. 

4. Brigáda uskutečněna 10. srpna 2019 
- Zprůchodnění cestiček, úklid a odstranění větví zasahujících do komunikace, další 

den odvoz díky velkoobjemovému kontejneru. 

5. Brigáda uskutečněna 1. a 2. listopadu 2019 
- Prořez stromů, odstranění uschlých dřevin, následně další den proveden odvoz 

bioodpadu pomocí kontejneru. 

Dále pan Burger apeloval na členy, aby se snažili dodržet jednodruhovost rostlin na pozemku. Na 
spoustě hrobů jsou nálety např. ořechů, lípy apod. V rámci brigád se je snažíme likvidovat, ale je 
potřeba větší aktivity ze strany jednotlivých majitelů hrobů. 



V roce 2020 jsme s ohledem na celorepublikový stav s epidemií Covid 19 a s tím související omezení 
organizovali pouze dvě dvoudenní brigády: 

1. Brigáda byla ve dnech 8. a 9. 5. 2020, kdy bylo provedené vyčištění hřbitova, odstranění 
uschlých dřevin a dvou statných jehličnanů, které byly rozlámány a vyvráceny z kořenů silným 
větrem. Rovněž byla provedena opravu plotu v místě průjezdu stavební mechanizace 
(severozápadní roh oplocení). Byly odvezeny dva velkoobjemové kontejnery biologického 
odpadu. 

2. Brigáda byla organizovaná ve dne 15. a 16. 5. 2020, kdy byl odvezen jeden kontejner odpadu 
(1,34 tuny). Rovněž bylo provedeno odstranění náletových dřevin z hrobů, aby byla 
zachována jedno druhovost zeleně na jednotlivých hrobech.     

Jen informativně – letos byla zatím provedena jedna dvoudenní brigáda v měsíci červnu, konkrétně 
18. a 19. 6. 2021. 

Výbor žádá všechny, kteří si budou jakkoliv upravovat keře nebo stromky sami, aby větve 
odstraňovali ze hřbitova úplně nebo je dávali přímo do popelnic, které jsou na pozemku a 
nenechávali větve kolem. 
V zimních měsících bude, jako každý rok, na pozemku vyvěšena cedule, že vstup na pozemek je pouze 
na vlastní nebezpečí. 
 

5) Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2019 
Pan Štěpánek přednesl členům spolku Revizní zprávu Kontrolní komise za rok 2019, která je přílohou 
tohoto zápisu. Kontrolní komise provedla kontrolu všech dokladů a faktur a neshledala žádné 
pochybení. 
Pan Štěpánek jménem Kontrolní komise poděkoval všem členům Výboru za jejich práci, tak jako 
každý rok, bez nároku na odměnu. 

Vedoucí schůze p. Burger se dotázal, zda má někdo z přítomných nějaké připomínky ke zprávě a po té 
nechal o zprávě hlasovat. 

Hlasování: 
Pro: všichni 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Zpráva byla jednomyslně schválena. 
 

6) Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2020 
Pan Štěpánek přednesl členům spolku Revizní zprávu Kontrolní komise za rok 2020, která je také 
přílohou tohoto zápisu. Kontrolní komise provedla kontrolu všech dokladů a faktur a neshledala 
žádné pochybení. 
Vedoucí schůze p. Burger se dotázal, zda má někdo z přítomných nějaké připomínky ke zprávě  
a nechal o zprávě hlasovat. 

Hlasování: 
Pro: všichni 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Zpráva byla jednomyslně schválena. 
 

7) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019 
Paní Štěpánková jenom upozornila, že s ohledem na dobu konání schůze (rok 2021), není zpráva o 
hospodaření za rok 2019 předkládána jako samostatný dokument, ale je součástí Výroční zprávy za 
rok 2020.  
 
 



8) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2020 a informace o hospodaření v roce 2021  
Hospodaření spolku v roce 2020 je prezentováno ve výroční zprávě za rok 2020. Paní Štěpánková dále 
přednesla členům Zprávu o hospodaření spolku v roce 2021, která je přílohou tohoto zápisu. Součástí 
zprávy byl Přehled mimořádné likvidace uschlých dřevin a nákladů na jejich odvoz. 
V rámci informace o hospodaření spolku v roce 2021 k 4. 9. 2021bylo uvedeno: 

 Členskou základnu tvoří 514 členů. 

 Členské příspěvky zaplatilo 106 členů. 

 Celkový příjem byl 78 030,- Kč. 

 Náklady doposud představují 53 378,- Kč.  
Je zde předpoklad, že příjmy za rok 2021 by měly pokrýt běžné výdaje. V tuto chvíli je hlavním cílem 
Výboru Spolku zabezpečit prostředky na pokrytí nezbytných nákladů související s údržbou zeleně 
v dalším roce, kdy bude opět potřeba provést rozsáhlejší údržbu. 
 

9) Diskuze 
Pan Burger: 
Je problematické udržovat okolí hřbitova v čistotě, rok od roku je to v okolí hřbitova s podmínkami 
složitější. Není dobrá platební morálka členů Spolku, přitom právě členské příspěvky jsou, jak uvedla 
paní Štěpánková, jediným finančním zdrojem na zajištění existence a chodu hřbitova. 

Paní Řezníková: 
Informovala o tom, že majitel pozemku (Ekospol a.s.)dal spolku souhlas s další existencí zvířecího 
hřbitova. Následným krokem by mělo být prodloužení stavebního povolení a souhlas dalších institucí. 
Zatím není jasné, zda bude potřebné povolení Veterinární správy ČR, když již dávno uplynula 
předepsaná tlecí doba, která byla limitovaná rokem 2016. 

Pan Lukeš: 
Výbor by asi měl nejdříve vznést dotaz ve smyslu toho, co bude požadováno stavebním úřadem při 
prodlužování stavebního povolení.  
Dále požádal o další možnou redukci nákladů na údržbu hřbitova na minimum, tak, abychom byli 
schopni i nadále hřbitov provozovat. Rovněž osobně vyjádřil souhlas se stanoviskem výboru, který byl 
uveden v Informaci o hospodaření v roce 2021. 
   

10) Návrh usnesení a závěr 
Pan Burger za Výbor spolku přednesl návrh usnesení náhradní členské schůze: 

a. Náhradní členská schůze bere na vědomí: 
1) Výroční zprávu za rok 2019 
2) Výroční zprávu za rok 2020  
3) Technickou zprávu za rok 2019/2020 

b. Náhradní členská schůze schvaluje: 
1) Revizní zprávu Kontrolní komise za rok 2019 
2) Revizní zprávu Kontrolní komise za rok 2019 
3) Zprávu o hospodaření spolku za rok 2019 uvedenou ve Výroční zprávě za rok 2020 
4) Zprávu o hospodaření spolku za rok 2020 a informaci o hospodaření v roce 2021 
 
K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky a p. Burger nechal hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

Hlasování:  
Pro: všichni 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Pan Burger jménem výboru poděkoval členům za účast na schůzi, popřál všem přítomným vše 
nejlepší a vyjádřil přesvědčení, že na příští členské schůzi bude bohatší účast. 


