Singltrek pod Smrkem o.p.s.
Lázně Libverda 16
46362 Hejnice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Obecně prospěšná společnost Singltrek pod Smrkem byla založena 29. listopadu 2010 za
účelem rozvoje cestovního ruchu v regionu Frýdlantsko založeným na správě a provozování
sítě singltrekových stezek pro terénní cyklistiku Singltrek pod Smrkem.
Dále usilujeme o zajištění souladu mezi potřebami sítě singltrekových stezek a potřebami
lesního hospodářství s ohledem na zásady ochrany přírody.

Aktivity v roce 2013
V tomto roce se síť stezek již dále nerozšiřovala. Celková délka provozovaných stezek je
v současné době 49,4 km. Údržbu provádíme pouze na české straně stezek, polskou část
udržuje zaměstnanec Státních lesů Polska. Na údržbě a drobných opravách stezek v sezoně
zaměstnáváme až 5 cestářů, kteří zjišťují a současně odstraňují drobné závady na stezkách
(kaluže, větve a kameny) a zároveň identifikují a řeší tvořící se potenciálně nebezpečná místa,
která vznikají zejména přírodními vlivy a v důsledku hojného využití stezek. Na stezkách již
dle odhadů projelo kolem 100 tis. cyklistů a to je zejména na nejoblíbenějším původním
červeném okruhu znát na sjíždějící se provozní vrstvě perku. Dochází k obnažování kořenů
a spodní podkladové vrstvy. S tím jsou spojené vyšší nároky na údržbu, než na novějších
stezkách. Plánována je rekonstrukce provozní vrstvy. Všechny úkony spojené s údržbou
a opravami stezek jsou evidovány v provozní knize. Cestáři v tomto roce odpracovali 4400
člověkohodin.
Pružně se snažíme reagovat i na připomínky samotných cyklistů a je-li to možné, bezodkladně
tyto podněty řešíme. Jako komunikační kanál slouží zejména Facebookový profil, který je
stále hojněji navštěvován a využíván jak pro informace o uzavírkách a omezeních nebo
prováděných opravách, tak i jako zpětná vazba od samotných uživatelů. Webová stránka
www.singltrekpodsmrkemops.cz nebyla jako komunikační kanál významněji využívána.

Složení řídících orgánů
V tomto roce skončilo funkční období členům správní rady a zakladatelé tedy jmenovali nové
členy správní rady.
K 31. 12. 2013 bylo složení řídících orgánů:
Správní rada
a) pan Jaroslav Vančura,

b)
c)
d)
e)
f)

pan Ing. Pavel Smutný,
pan Pavel Švihký,
paní Ing. Hana Hermová,
pan Ing. Ludvík Řičář,
pan Richard Vik

Správní rada na svém prvním zasedání zvolila předsedou SR pana Ing. Pavla Smutného.
Dozorčí rada
a) paní Ing. Jana Dachsová,
b) paní Ing. Jaroslava Beranová,
c) paní Helena Freibergová,
Ředitel společnosti: Lukáš Novotný

EKONOMICKÁ ČÁST
Roční účetní závěrka - tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní
obsažené vykazují výsledek hospodaření ve výši: 45 565 Kč

Přehled o celkových výnosech a nákladech:
Celkový výnos z činnosti: 483 595 Kč
Celkové náklady z činnosti. 438 030 Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku nedošlo ve společnosti v roce 2013 k žádné změně hodnoty
fondů.

Stav a pohyb majetku a závazků společnosti
Společnost nedisponuje žádným dlouhodobým nehmotným majetkem, společnost
k 31. 12. 2013 neeviduje žádné závazky.
Výroční správa byla schválena správní radou dne 11. 11. 2014

Zpracoval: Lukáš Novotný
V Novém Městě pod Smrkem 7. 10. 2014

