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1) Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Spisová značka:

S.O.S. Karviná, z.s.
nám. Ondry Foltýna 15/45,
73301 Karviná – Staré Město
22759093
spolek
L 10097 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Spolek vznikl 4. ledna 2012 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které se
od 1. ledna 2014 považuje za spolek dle § 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je
dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů a je právnickou osobou podle českého práva. Spolčuje
občany za účelem ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, stávající zástavby města Karviná a obcí, jejichž
katastrální území se nacházejí v oblasti ovlivnění hornickou činností společnosti OKD, a.s., případně jinou
těžební společností.

2) Činnost organizace
Spolek S.O.S. Karviná má svou hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:









ochrana životního prostředí, přírody a krajiny
ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
ochrana zeleně v ohroženém území hornickou činností,
ochrana oprávněných zájmů vlastníků nemovitostí v oblasti působení spolku dle čl. II,
zasadit se o to, aby hornická činnost nepokračovala pod obydlenými částmi města Karviná,
zachovat nepřekročitelnost hranice vlivů hornické činnosti na povrch, kterou tvoří řeka Olše, a tím
ochránit pravobřežní zástavbu města Karviná,
informování občanů v oblasti životního prostředí
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3) Struktura organizace
Orgány spolku jsou:
Členská schůze, která je nejvyšším orgánem spolku
Členskou schůzi svolává Rada spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát do roka. Schůze přijímá usnesení
hlasováním a je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení se přijímá
většinou hlasů přítomných členů spolku.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Volí na období 2 let 4 členy Rady spolku, případně je odvolává.
Volí na období 2 let revizora
Schvaluje změny Stanov.
Schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
Schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující období.
Schvaluje výši členských příspěvků
Projednává návrh člena, který se týká zrušení jeho členství Radou spolku a rozhodne o něm.
Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.







Rada
Rada řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze. Rada je usnášeníschopná při účasti
nadpoloviční většiny členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. Členy Rady byli k datu konání členské schůze 19. června 2019:
Monika Heisigová
Zuzana Klusová
Michaela Strzelecká a
Radim Kravčík.
Revizor
Provádí minimálně 1x ročně revizi účetnictví a hospodaření s finančními prostředky. Revizorkou byla
zvolena Blažena Kubátková.
Kontrolní komise a Rozhodčí komise není volena.

4) Členská základna
Členská základna čítá v roce 2019 19 členů.
Na členské schůzi konané 19. června 2019 byli přijatí 3 noví členové a byla provedena revize členských
příspěvků.
3 členové dosud neuhradili členský příspěvek za rok 2019, budou proto opětovně vyzváni k úhradě, v případě,
že členský příspěvek neuhradí, bude jim na následující schůzi v roce 2020 členství ukončeno.
5 členů členství ukončilo nebo opakovaně neuhradilo členský příspěvek a členství jim bylo ukončeno.
V roce 2018 měla členská základna 21 členů.
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5) Zpráva o hospodaření za rok 2019

Činnost dle Stanov
Příjmy v Kč
Dary na činnost podle stanov

0

Členské příspěvky (16 x 200 Kč)

3200,00

Úroky z vkladu na účtu

2,82

Příjem celkem

3202,82

Výdaje v Kč
Poštovné

242

Provoz internetových stránek - hosting

900

Poplatky bankovní

7

Ostatní – ověřování listin

90

Výdaje celkem

1239,00

Výsledek hospodaření v Kč

Stav pokladny k 31.12. 2019

4174,00

Stav účtu k 31.12. 2019

34794,75

Finanční prostředky celkem k 31.12. 2019

38968,75

K 31.12 2019 nejsou evidovány žádné závazky ani pohledávky.
Zpracovala: Michaela Strzelecká, Zkontrolovala Blažena Kubátková (revizor)
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6) Popis činností spolku
Pořádání schůzí
a.
Schůze Rady – 2x – 19. června 2019, 29. srpna 2019
b.
Členská schůze – 1x - 19. června 2019.
Získávání informací z Obvodního báňského úřadu
Pravidelné sledování úřední desky ČBÚ i OBÚ.
Návštěva OBÚ v Ostravě a nahlížení do dokumentace ke správnímu řízení.
Sledování jednání Zastupitelstva a Rady města
Náš spolek byl zastoupen na zasedáních zastupitelstva v roce 2019, neboť členka spolku Rady spolku
Zuzana Klusová je přímo zastupitelkou, účastnil se také Radim Kravčík a Monika Heisigová, sledujeme
průběžně rozhodnutí Rady města a magistrátu, která se týkají hornické činnosti na území města.
Komunikace s poslanci
Poslanec Lukáš Černohorský podal v říjnu 2019 interpelace týkající se novelizace Horního zákona v
kontextu finančních rezerv určených na sanace a rekultivace a také žádost o informace týkající se
rozhodnutí ohledně převodu zásob všech slojí černého uhlí společnosti OKD v 10. kře na lokalitě ČSA,
Dolu Karviná OKD a.s. do nebilančních zásob a následně zpět do zásob bilančních.
Sledování činnosti a výstupů sněmovní vyšetřovací komise k OKD
Poradenství a pomoc občanům při vyřizování důlních škod
Mediální prezentace informací a výstupů a PR
1. vydávání tiskových zpráv, (Klusová Zuzana),
2. spolupráce s novináři, poskytování informací pro TV zpravodajství a tisk (Klusová, Heisigová),
3. články v tisku (Zuzana Klusová)
4. poskytování aktuálních informací týkající se hornické činnosti, důlních škod či dopadů hornické
činnosti na životní prostředí i život občanů na Karvinsku - zejména na webu www.soskarvina.cz a facebookové stránce www.facebook.com/KarvinaciProtiTezbe (Klusová Zuzana).
Účast na správních řízeních o povolování hornické činnosti
15. 7. – Důl ČSA - zahájení velmi důležitého navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti
v 10. kře 24. sloji - poruby 10 2431 a 10 2432
Studium veškeré dokumentace včetně nahlížení do složky přímo na OBÚ v Ostravě.
Příprava vzorů připomínek a námitek pro účastníky správního řízení - komunikace a poradenství pro
účastníky správního řízení z lokality Staré Město
Účast na veřejném projednání v rámci správního řízení
30. srpna 2019 - na Dole ČSM proběhlo za účasti Moniky Heisigové jako zástupkyně spolku veřejné
projednání záměru v rámci správního řízení o povolování hornické činnosti Dolu ČSA v 10. kře 24. sloji
Právní konzultace dalšího postupu ve správním řízení - spolupráce s Greenpeace a právní kanceláří
Jansa, Mokrý, Otevřel a partneři ohledně postupu při správním řízení
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OKD 15. července 2019 zahájilo navazující správní řízení o povolení
hornické činnosti pod Starým Městem (10. kra 24. sloj):
Hlavním cílem spolku v roce 2019 bylo prostudovat důkladně veškerou
dokumentaci, zpracovat připomínky včetně možných dopadů na životní
prostředí a kvalitu života občanů Starého Města a pomoci členům spolku i
ostatním účastníkům řízení.

Zpracovala Zuzana Klusová 20. října 2020
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