SDRUŽENÍ DŘÍPATKA
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014
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1. O nás
Sdružení Dřípatka je spolek, dříve občanské sdružení s původním názvem Sdružení
členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka, založený v roce 1991
Alešem Záveským a bývalými členy Stanice mladých ochránců přírody (SMOP)
v Prachaticích s cílem zabezpečovat ekologickou výchovu v regionu a podílet se na
činnosti Centra ekologické výchovy (CEV) Dřípatka.
V současné době má Sdružení Dřípatka 34 členů.
Veškerá činnost Sdružení se odvíjí ve volném čase svých členů, což jsou lidé všech
věkových skupin, různého vzdělání a profesí, kdy někteří mají již dlouholetou
zkušenost s praktickou ochranou přírody nebo ekologickou výchovou. Jsou mezi nimi
také autoři a koordinátoři projektů s ekologickou tematikou i lidé publikačně činní.
Kromě Prachaticka pocházejí tito lidé z různých koutů České republiky, ne všichni se
mohou tedy aktivně podílet na činnosti Sdružení v regionu Prachatic, proto přispívají
různými způsoby např. svými metodickými nebo odbornými radami.
Mezi hlavní aktivity Sdružení Dřípatka patří praktická ochrana přírody a péče o
chráněná území a zeleň (např. údržba stávajících naučných stezek), které by měly
sloužit jako ekopedagogické plochy pro provádění výukových programů. Dalším
dlouhodobým projektem je např. biologická ochrana lesa založená na inventarizaci a
sledování obsazenosti ptačích budek v několika vytyčených oblastech nedaleko
Prachatic, který je podpořen smlouvou s Městskými lesy Prachatice s.r.o. Některé
dlouhodobější aktivity jsou zaměřeny na ekologickou výchovu a podporu osvěty
veřejnosti (např. pořádání přednášek). Sdružení se snaží spolupracovat při realizaci
svých projektů s různými organizacemi a institucemi (školami, státními správními
orgány a jinými občanskými subjekty ve městě i mimo něj).
Pro větší obeznámenost s ekologickou činností Dřípatky je veřejnost informována za
pomoci lokálních médií, internetových stránek, propagačních materiálů, metodických
a informačních brožur.

2. Činnost v příslušném roce
V roce 2014 se členové Sdružení Dřípatka věnovali především péči o maloplošná
chráněná území na Prachaticku – NPP U Hajnice a PP Pod Vyhlídkou I. Ochranný
management těchto ploch spočíval hlavně v jejich kosení, odstranění travní biomasy a
redukci invazivních druhů rostlin. 7.6.2014 se v Areálu Stanice mladých ochránců
přírody Pod Vyhlídkou uskutečnila za přítomnosti nadpoloviční většiny členů volební
Valná hromada. V podzimním období byla ve spolupráci s přírodovědným kroužkem
DDM Prachatice provedena inventarizace ptačích budek vyvěšených ve čtyřech
lesních etapách v blízkosti Prachatic. Před vánočními svátky se uskutečnilo setkání
členů u příležitosti 85. narozenin Bohuslava Nauše. Tradiční výlet „Vánoční stromek
na Medvědí stezce“ uspořádaný pro současné, bývalé členy Sdružení a jeho příznivce
proběhl 26.12.2014. V průběhu roku se scházela Rada Sdružení Dřípatka při
pravidelných jednáních.

3. Plánovaná činnost
V roce 2015 je plánována praktická ochrana přírody, a to ve spolupráci s CHKO
Blanský les a Krajským úřadem Jihočeského kraje. Rovněž bude pokračováno
v projektu Biologická ochrana lesa, obnovena přednášková činnost na Dřípatce a
podán návrh na změnu právní formy Sdružení Dřípatka. S ohledem na blížící se výročí
založení první školní rezervace v České republice (ŠPR Pod Vyhlídkou), které se
uskuteční v roce 2017, budou zvažovány možnosti, jak tuto událost důstojně
připomenout.

4. Zpráva o hospodaření
Výnosy v roce 2014
členské příspěvky
péče o chráněná území
biologická ochrana lesa
úroky z bankovní účtů
Výnosy celkem

1250,00 Kč
24700,00 Kč
0 Kč
1003,83 Kč
26953,83 Kč

Náklady v roce 2014
provozní náklady

2233,00 Kč

cestovné

1589,00 Kč

provoz elektronických služeb

2028,00 Kč

ostatní náklady

1940,00 Kč

bankovní poplatky

1338,00 Kč

Náklady celkem

9128,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2014

17825,83 Kč

5. Orgány spolku
Ke dni 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým
bylo po téměř 50 letech přistoupeno k rekodifikaci českého soukromého práva. Tato
zásadní změna značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování občanských
sdružení.
Sdružení Dřípatka v souladu s požadavky nového občanského zákoníku přistoupilo
k přijetí nových stanov. V nových stanovách došlo mimo jiné k úpravě a zpřesnění
organizace našeho spolku. S ohledem na dispozitivní charakter právní úpravy
organizace spolků jsme tuto zákonnou možnost využili a zachovali původní názvy
orgánů. Nejvyšším orgánem nadále zůstává Valná hromada, která v pojmosloví
nového občanského zákoníku odpovídá členské schůzi. Taktéž u statutárního orgánu
došlo k zachování jeho pojmenování a je jím individuální volený předseda. Sdružení
vytváří fakultativně orgán nazvaný Rada, která řídí činnost sdružení v období mezi
Valnými hromadami. Volební období předsedy a Rady je čtyřleté.
Současnou předsedkyní a zároveň členkou Rady je Mgr. Kateřina Kubičková. Do
pětičlenné Rady byli dále Valnou hromadou zvoleni: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.
(místopředsedkyně), Ing. Ladislav Řezník (hospodář), Pavel Řezník a Mgr. Václav
Kubička.
Sdružení Dřípatka ctí demokratické řízení své organizace a práva a povinnosti svých
členů.

6. Poděkování
Sdružení Dřípatka děkuje všem zájemcům o ochranu přírody a krajiny, zejména svým
členům za jejich dobrovolnou činnost. Především pak patří díky Bohuslavu Naušovi
za jeho neutuchající zájem o přírodu.

7. Kontaktní údaje
Sdružení Dřípatka
IČ 407 41 753
Rumpálova ul. 999, Prachatice, PSČ 383 01
e-mail: predseda@ngodripatka.cz, ngo.dripatka@seznam.cz
web: www.ngodripatka.cz

