Občanské sdružení Za krásnou Olomouc
Zpráva o činnosti 2008
Členská základna, orgány sdružení a stanovy
Občanské sdružení Za krásnou Olomouc (dále Sdružení) vzniklo po několika měsících příprav 14.12.
2007, kdy byl v Olomouci na zakládající schůzi zvolen přípravný výbor ve složení (v abecedním pořadí
podle příjmení) PhDr. Martin Horáček, Ph.D., Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., a Marcela Marková, a
schváleny stanovy. Název Sdružení byl s ohledem na tehdy platný předpis stanoven jako Občanské
sdružení za krásnou Olomouc. Registraci Sdružení provedlo MV ČR 18.12.2007 a přidělilo Sdružení
IČO 22689931. Oficiálním sídlem Sdružení se stal byt v Olomouci, Fragnerova 14.
Dne 10.4.2008 proběhla po propagační kampani registrační členská schůze v objektu Uměleckého
centra UP v Olomouci, v jejíž první části přípravný výbor prezentoval stanovy, program a cíle Sdružení.
Zájemci, kteří do Sdružení vstoupili, následně v druhé části schůze hlasovali o stanovách a bez výhrad
je schválili, dále hlasovali o některých upřesněních (počet členů výboru, výše členských příspěvků),
programu činnosti a zvolili řádný výbor Sdružení na následující roční období v tomto složení: Martin
Horáček, Ondřej Jakubec, Mgr. Alexandr Jeništa, Mgr. Dominika Kovaříková, Marcela Marková.
Revizorem Sdružení byl zvolen Mgr. Marek Šobáň. Funkce uvnitř výboru byly v souladu se stanovami
hlasováním rozděleny následovně: předseda Sdružení Martin Horáček, místopředseda a tiskový mluvčí
Ondřej Jakubec, pokladník Marcela Marková.
Výbor Sdružení se sešel 22.5.2008 a 8.10.2008, dále při aktivitách uvedených níže, jinak členové
komunikovali telefonicky a emailem. V součinnosti s členskou základnou bylo vybráno logo Sdružení
(autorka Theodora Glacová). V průběhu roku přibývali členové, takže jejich počet na konci roku 2008
dosáhl výše 36. Jeden člen ze Sdružení v listopadu 2008 vystoupil.
Druhá členská schůze se konala 19.11.2008 v Divadle hudby v Olomouci. Byla schválena úprava
stanov umožňující vstup Sdružení do stavebních řízení, dále korekce názvu Sdružení na Za krásnou
Olomouc a změna adresy (Kosinova 7, Olomouc). Upravené stanovy vzalo MV ČR na vědomí
10.2.2009. Za odstoupivší Marcelu Horáčkovou (Markovou) byla novou členkou výboru zvolena Mgr.
Michaela Johnová-Čapková.
Aktivity Sdružení
Sdružení se v roce 2008 formou tiskových zpráv nebo rozhovorů pro média vyjádřilo k následujícím
kauzám: budování průmyslových zón v okolí Olomouce, plánovaná multifunkční zástavba v areálu tzv.
Šantovky, zeleň na Horním náměstí v Olomouci, propagační akce a dočasná architektura na Horním
náměstí, plánovaná přestavba Salmova paláce na Horním náměstí, přestavba kanovnické rezidence ve
Wurmově 13 v Olomouci, protipovodňové stavební regulace a nové mosty v Olomouci, potenciál
výškových novostaveb v Olomouci, novostavba hotelu Arigone v Mahlerově ulici v Olomouci. O
distribuci tiskových zpráv se staral O. Jakubec. Tiskové zprávy a vyjádření členů výboru Sdružení
(zejména M. Horáčka a O. Jakubce) byly publikovány nejobšírněji v Olomouckém dni a na
archiwebu.cz.
30.4.2008 zřídila M. Marková Transparentní účet Za krásnou Olomouc u eBanky (č. 3324717001, dnes
Raiffeisen Bank) pro účely bezhotovostního platebního styku. Pohyby na účtu za posledních 100 dní

může každý sledovat online na adrese http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentniucty/?tr_acc=vypis&account_number=3324717001.
V červnu 2008 byly spuštěny webové stránky Sdružení www.krasnaolomouc.cz, o jejichž údržbu a
grafickou úpravu se staral O. Jakubec. O. Jakubec a M. Horáček také dodali většinu textových a
obrazových podkladů pro webové stránky.
Monitoring zpráv a kauz z denního tisku zajistila D. Kovaříková.
Sdružení navázalo spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm
v Olomouci, a občanskými sdruženími podobného zaměření – Klubem Za starou Prahu a občanským
sdružením Za Opavu.
Člen Sdružení Ing. Vilém Švec připravil na podnět výboru podklady pro zápis prachárny z konce 18.
století na Tabulovém Vrchu, na jaře 2008 ohrožené demolicí, do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR.
Zástupci Sdružení se zúčastnili veřejného projednávání Územní studie lokalit rozvojových ploch pro
podnikatelské aktivity v národní rozvojové oblasti RO1 Olomouc, která upřesňuje podrobnější vymezení
ploch větších než 10 ha pro podnikatelské aktivity nadmístního významu, na Krajském úřadu
Olomouckého kraje 7.5.2008, a vyjádřili veřejně a písemně nesouhlas s navrhovanou funkční změnou a
zástavbou některých, původně k zemědělství určených lokalit. Dále iniciovali setkání s primátorem
Olomouce Martinem Novotným, jemuž 1.7.2008 prezentovali stanoviska Sdružení k vybraným
problémům města. Rovněž se účastnili dvou veřejných projednávání návrhu zadání nového územního
plánu města Olomouce 10.11. a 27.11.2008 a vznesli svoje připomínky. Dne 4.12.2008 se zástupci
Sdružení setkali s architekty ze Studia Prak a diskutovali s nimi o jejich kontroverzním návrhu
novostavby hotelu Arigone v Mahlerově ulici.
21.6.2008 se uskutečnila první exkurze Sdružení, určená nejširší veřejnosti, po trase Tržnice – Vila Na
Sile – Šantovka – budova Povodí Moravy – Povel. O jednotlivých objektech, uskutečněných a
plánovaných novostavbách, jakož také o historii lokalit promluvili členové Sdružení M. Horáček, D.
Kovaříková, Mgr. Martina Mertová, V. Švec a host Ing. arch. Tomáš Pejpek, spoluautor Vily Na Sile.
20.11.2008 byl zahájen volný cyklus přednášek Sdružení, seznamujících veřejnost s vybranými
otázkami architektury a památkové péče. Prvním přednášejícím se stal PhDr. Richard Biegel, Ph.D.,
dlouholetý jednatel Klubu Za starou Prahu, který vystoupil s příspěvkem Věčná Bestia triumphans –
Klub Za starou Prahu na počátku nového tisíciletí.
Členská schůze 19.11.2008 schválila návrh vypsání prvního ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera za
zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku za
léta 1990–2008. Byla zvolena komise Ceny sestavená převážně z historiků a kritiků architektury
v následujícím složení: Mgr. Ondřej Belšík, Michal Folta, M. Horáček, O. Jakubec, M. Mertová, Mgr.
Jakub Potůček (externista), Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (předseda komise). Tato komise v
opakovaných jednáních vybrala 12 kandidujících staveb, z nichž byla tajným hlasováním v únoru 2009
zvolena vítězná realizace – Horní náměstí s Aríónovou kašnou v Olomouci (autoři architekti Petr Hájek
– Jaroslav Hlásek – Jan Šépka, sochař Ivan Theimer – architektka Angela Chiantelli). Člen Sdružení
Mgr. David Voda zajistil výtvarnou podobu ceny – skleněný objekt od renomovaného výtvarníka
Jaroslava Koléška.

V Olomouci 16.3.2009
Zprávu o činnosti projednali a schválili členové Výboru Sdružení v následujícím složení:
PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Mgr. Alexandr Jeništa
Mgr. Michaela Johnová-Čapková
Mgr. Dominika Kovaříková

Za krásnou Olomouc
Zpráva o hospodaření v roce 2008 a účetní závěrka
Příjmy Sdružení za rok 2008:
•

5400,07 Kč

Z toho:
• 5400 Kč členské příspěvky ve výši 200 Kč za osobu, dva členové platili snížený příspěvek (pro
studenty a penzisty) 100 Kč. Někteří členové příspěvky neuhradili a budou vyzváni k nápravě
v souladu se stanovami.
• 0,07 Kč úroky z financí uložených na účtu
Výdaje Sdružení za rok 2008:
•

1668,50 Kč

Z toho:
• 428 Kč razítko Sdružení
• 1163 Kč webové stránky Sdružení
• 77,50 poplatky za vedení účtu, pohyby na účtu a výpisy z účtu
Stav financí k 31.12.2008:
• 3172 Kč v hotovosti, uloženo u pokladníka
• 559,57 Kč na účtu, včetně úroků 0,07 Kč

Revizní zpráva občanského sdružení Za krásnou Olomouc za rok 2008
Hospodaření občanského sdružení Za krásnou Olomouc (dále Sdružení) v roce 2008 proběhlo
v souladu se stanovami a předpisy o hospodaření občanských sdružení a nebyly v něm shledány žádné
závady.
Sdružení vyvíjelo aktivity v souladu se stanovami, Výbor Sdružení řádně plnil rozhodnutí obou
členských schůzí. Mediálními prezentacemi, webovými stránkami, vycházkou, přednáškou a vypsáním
Ceny Rudolfa Eitelbergera byl plněn stanovami určený cíl propagace a popularizace problematiky
architektury a památkové péče, jakož i kritiky nedostatků v praxi těchto disciplín v regionu působnosti
Sdružení.
Závěr:
Hospodaření a činnost Sdružení v roce 2008 proběhla v souladu se stanovami a bez závad.
V Olomouci 20.3.2009
Mgr. Marek Šobáň, revizor Sdružení

