Název spolku: DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY z.s. (dále jen spolek)
Sídlo spolku: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5 - Smíchov

VÝROČNÍ ZPRÁVA
spolku DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY z.s.
ZA ROK 2021

K založení spolku DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, z.s. došlo 2.12. 2020. Spolek má 7
členů, v rámci ustavující schůze bylo zvoleno tříčlenné předsednictvo.
Hlavní cíle spolku:
-

zvýšení povědomí o oboru krajinářská architektura

-

představení práce krajinářských architektů široké veřejnosti, navazujícím oborům městským
správám a úřadům

-

prezentace krajinářských realizací, od drobných intervencí v krajině, přes náměstí, parky, dětská
hřiště a školní zahrady, až po velká území a krajinné projekty

-

propojení odborníků s veřejností

Hlavní činnost spolku:
-

provozování webového portálu pro naplnění účelu spolku

-

příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

-

poskytování poradenství

-

pořádání společenských akcí, výstav atp.

-

podílení se na popularizaci oboru krajinářská architektura

-

zajišťování a zvyšování odborné úrovně svých členů

-

spolupráce s profesními organizacemi

Spolupracujeme s:
-

Česká asociace pro krajinářskou architekturu

-

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

-

Sekce mladých zahradníků

-

Nadace partnerství

-

Adapterra Awards

Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, z.s., důležité
kontakty a informace o akcích jsou k dispozici na webových stránkách www.doparku.cz.
Aktivity v průběhu roku 2021:
-

založení webu – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, který ke konci roku čítá 104 přihlášených
projektů a 20 ateliérů

-

proběhla kampaň HITHIT za účelem získání finančních prostředků na provoz portálu

-

během roku probíhala práce na medializaci portálu s firmou Lemonade, Michael Wagner

-

pravidelně se uskutečňovaly schůzky výboru, frekvence 1x/14 dní
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Hospodaření spolku v roce 2021:
Spolek vede jednoduché účetnictví v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb.
Náš hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním.
V uplynulém roce jsme hospodařili se ZISKEM 54 000,- Kč, který slouží jako účelová rezerva pro výdaje na
hlavní činnost v následujícím roce 2022.
PŘÍJMY ve výši 85 000,- Kč tvoří příjmy z:
-

tržeb za vlastní výkony ve výši 80 000,- Kč

-

přijatých darů ve výši 5 000,- Kč

VÝDAJE ve výši 31 000,- Kč byly použity na hlavní činnost a mzdové účely pro spolupracovníky portálu.
V průběhu uplynulého roku spolek nepořídil žádný dlouhodobý majetek a ani neprováděl odpisy
dlouhodobého majetku.
Spolek k 31. prosinci 2021 neevidoval žádné pohledávky ani závazky.
Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích je přílohou této
výroční zprávy.
Plán spolku na rok 2022:
-

založení redakční rady

-

zajištění aktivního fungování portálu

-

snaha o zajištění financování formou dotací a grantů

-

vytvoření projektového a business plánu

-

rozšíření obsahu portálu o další desítky projektů

Právní náležitosti spolku:
Název spolku: DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY z.s.
Sídlo spolku: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 09716467
Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 74170, od 2.
12. 2020
Nejvyšší orgán spolku: členská schůze
Statutární orgán spolku: výbor
Členy výboru jsou:
Předseda výboru - Ing. arch. Lucie Vogelová, nar. 8. 2. 1971, bytem Chomutovská 1037/7, 161 00
Praha 6
Člen výboru - Ing. Lada Veselá, nar. 6. 10. 1973, bytem Jana Zíky 36, 413 01 Budyně nad Ohří Nížebohy
Člen výboru - Ing. Zuzana Štemberová, nar. 9. 8. 1974, bytem Svatojanská 13, 267 19 Srbsko
Kontakt: na e-mailu doparku@doparku.cz.

Datum: 26.02.2022
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