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1) Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: S.O.S. Karviná, z.s.

Sídlo: nám. Ondry Foltýna 15/45,

73301 Karviná – Staré Město

IČ: 22759093

Právní forma: spolek

Spisová značka: 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



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. Volí na období 2 let 4 členy Rady spolku, případně je odvolává.

b. Volí na období 2 let revizora

c. Schvaluje změny Stanov.

d. Schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.

e. Schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující období.

f. Schvaluje výši členských příspěvků
g. Projednává návrh člena, který se týká zrušení jeho členství Radou spolku a rozhodne o něm.

h. 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 2020 celkem 17 členů.

Na členské schůzi konané 27. srpna 2020 byli přijati noví členové a byla provedena revize členských

příspěvků.

5) Zpráva o hospodaření za rok 2020

Zpracovala: Michaela Strzelecká, Zkontrolovala Blažena Kubátková (revizor)

Příjmy

Dary na činnost – veřejná sbírka……………………………….66 755,18 Kč
Členský příspěvek……………………………………………………….3 400,00 Kč
Úrok z vkladu na účtu………………………………………………………..2,89 Kč
Příjem celkem……………………………………………………………70 158,07 Kč



Výdaje

Poštovné, ověřování listin, ostatní služby………………………100,00 Kč
Poplatky – veřejná sbírka……………………………………………1 103,44 Kč
Poplatky na BÚ…………………………………………………………...1 107,65 Kč
Ostatní – zajištění čl. schůze…………………………………………..730,00 Kč
Výdaje celkem……………………………………………………………..3 041,09 Kč

Výsledek hospodaření ………………………………………………67 116,98 Kč

Stav financí

Stav pokladny k 31. 12. 2020………………………………………..4 144,00 Kč
Stav na účtech k 31. 12. 2020……………………………………101 941,73 Kč
Finanční prostředky celkem k 31. 12. 2020……………….106 085,73 Kč

K datu 31.12 2020 nejsou evidovány žádné závazky ani pohledávky.

6) Popis činností spolku

Schůze Rady – 1x – 27. srpna 2020.

Členská schůze – 1x - 27. srpna 2020.

Schůze s občany městské části Karviná - Lázně Darkov a veřejností - 25. 2. 2020 - Proběhla veřejná

schůze s občany k tématu důlních vlivů pod Darkovem a stavby obchvatu Karviné za účasti zástupců
spolků, města Karviné, společnosti OKD, právníků kanceláře Lawyer.cz a odborníků na životní

prostředí. Na neformální diskuzi jsme tedy pozvali zástupce spolku Životice Sobě, který řeší obchvat

Havířova, dále právničku Žanetu Prőll a Jana Nezhybu, občanského aktivistu z oblasti životního

prostředí.

Občany Darkova trápí pokračování těžby i stavba obchvatu. Obávali se poničení svých nemovitostí,

zamokření půdy a otřesů v důsledku poddolování a k tomu zvýšení hlučnosti a prašnosti okolo

obchvatu. V projektu jsou navrženy protihlukové zdi na opačné straně, kde měly na levém břehu

chránit dnes již neexistující zástavbu. Vedení města se ústa Lukáše Raszyka požádalo o odložení

debatu o obchvatu a zavázalo se pro občany Darkova uspořádat k obchvatu další schůzi v režii města

s účastí ŘSD. Termín dosud nesdělilo. ŘSD následně nepotvrdilo, že by město iniciovalo jakékoliv

jednání s ŘSD v tomto smyslu, v důsledku vypuknutí pandemie Covid-19 již žádná schůze

neproběhla a ani náš spolek nebyl schopen schůzi s občany uspořádat.

Více v článku zde

Záchrana Fryštátského nádraží - Když jsme se ve spolku S.O.S. Karviná na jaře roku 2020 dozvěděli

o chystané demolici historické nádražní budovy, rozhodli jsme se, že ji zachráníme. Oslovili jsme

proto Správu železnic s žádostí o zastavení demoličního řízení a odprodej nebo pronájem budovy

našemu spolku. Na základě naší iniciativy Správa železnic demoliční řízení pozastavila. Přímý

https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/debatovat-se-bude-o-tezbe-pod-darkovem-i-stavbe-karvinskeho-obchvatu-20200203.html


odprodej budovy ovšem možný nebyl. Správa železnic dle platné legislativy připravila 4. kolo veřejné

soutěže na prodej nádraží, která byla vyhlášena na začátku prosince letošního roku a potrvá do 10.

března 2021. Nabídková prodejní cena činí 1.000.000,- Kč.

První krok, zastavení demolice, se podařil, následně se pokusíme o odkup nádražní budovy. Zřídili

jsme pro tento účel veřejnou sbírku. Finanční dary lze buď prostřednictvím platformy Darujme.cz

nebo přímo na transparentní účet: 2301882720/2010. Nádražní budova v Karviné - Novém Městě,

pocházející z roku 1898, je jednou z mála dochovaných historicky cenných staveb na území města a

symbolem průmyslového rozvoje obce na počátku 20. století. V době svého vzniku se stala onou

pomyslnou bránou do světa.

OKD stáhla žádost o povolení těžit uhlí pod Starým Městem

Dokumentace ke stažení žádosti - vyhláška OBÚ ke stažení

http://www.sos-karvina.cz/soubory/zastaveni_rizeni_stare_mesto_2020.pdf

OKD zveřejnilo záměr nové hornické činnosti v blízkosti plánovaného obchvatu Karviné, Obvodní

báňský úřad zveřejnil žádost o další těžbu pod Darkovem.

Dokumentace k záměru a zahájení správního řízení včetně seznamu účastníků naleznete zde.

- vytvořili jsme vzor ke stažení a doplnění zde.

Veřejnost mohla zasílat také připomínky ke správnímu řízení vzor zde.

https://www.darujme.cz/projekt/1203818
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/okd-stahla-zadost-o-povoleni-tezit-uhli-pod-karvinskym-starym-mestem-1366417
http://www.sos-karvina.cz/soubory/darkov_spravni_rizeni.pdf
http://www.sos-karvina.cz/soubory/namitky_tezba_darkov_final.doc
http://www.sos-karvina.cz/soubory/pripominky_tezba_darkov.doc


Společnost OKD má v plánu těžit další uhelné zásoby, které leží na pomezí katastru obce Stonava a

karvinské městské části Darkova. V prosinci loňského roku už také podala u Obvodního báňského

úřadu žádost o povolení hornické činnosti, vytěžit chce dva poruby, každý o mocnosti tři metry.

Vlivy by se měly projevit na větší části zahrádkářské kolonie v Darkově. Poklesy se nevyhnou ani

železniční trati a plánovanému obchvatu města za téměř miliardu.

6.2.2020 - Účast na veřejném projednání záměru další těžby pod Darkovem dne 6. února 2020 na

Dole Darkov, zpracování vzoru připomínek a rozeslání mediálních výstupů (Radim Kravčík, Zuzana

Klusová) - následně jsme na popud občanů zorganizovali veřejnou schůzi ve Společenském domě
Lázní Darkov, které jsou záměry rovněž ovlivněny.

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  ve vztahu

Náš spolek byl zastoupen na zasedáních zastupitelstva v roce 2020, neboť členka spolku Rady spolku

Zuzana Klusová je zastupitelkou, účastnil se také Radim Kravčík a Monika Heisigová, sledujeme

průběžně rozhodnutí Rady města a magistrátu, která se týkají hornické činnosti, životního prostředí

a ochrany kulturních památek na území města.

Poradenství a pomoc občanům při vyřizování důlních škod a řešení záležitostí horníků včetně
rent

Mediální prezentace informací a výstupů a PR

1. vydávání tiskových zpráv,

2. spolupráce s novináři, poskytování informací pro TV zpravodajství a tisk (Klusová, Heisigová),

3. články v tisku,

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 ..

5. 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

6. Právní konzultace dalšího postupu ve správním řízení - spolupráce s Greenpeace a právní kanceláří
Jansa, Mokrý, Otevřel a partneři ohledně postupu při správním řízení

Hlavním cílem spolku v roce 2020 bylo řešit dopady hornické činnosti na krajinu, přírodu i osudy lidí a

zajišťovat informovanost dotčených občanů.

http://www.facebook.com/KarvinaciProtiTezbe


Projekt záchrany fryštátského nádraží

Na členské schůzi jsme jednomyslně odhlasovali, že se pokusíme zachránit budovu historického

nádraží na ulici Palackého 538 v Karviné -Novém Městě.

Radim Kravčík a Zuzana Klusová byli pověřeni v záležitosti záchrany budovy a komunikací se Správou

železnic, majitelem budovy, a dalšími možnými partnery a vedením města Karviná ohledně získání

záštity.

Po několika jednáních Správa železnic ustoupila od záměru demolice objektu a přistoupila k vypsání

4. kola veřejné soutěže dne 25. 11. 2020.

Veřejná sbírka byla zahájena 10.12. 2020, založili jsme transparentní účet u FIO Banky č.

2301882720/2010 viz https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2301882720

Jedním z nástrojů pro výběr darů a prezentaci našich aktivit a projektu byl vytvořen profil na

platformě Darujme.cz - https://www.darujme.cz/projekt/1203818

V prosinci 2020 jsme realizovali videomapping, jehož cílem bylo upozornit na projekt záchrany

nádraží a propagovat veřejnou sbírku.

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2301882720
https://www.darujme.cz/projekt/1203818

