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Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 OLOMOUC
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o využití finančního příspěvku neinvestiční povahy ve výši 7 000 Kč
na zabezpečení a částečnou úhradu nákladů 3. ročníku projektu „PARKOVÝ BĚH“ 2013
v širším rozměru seriálu „Chlapácký běh“ konaný v Loučné nad Desnou 17.dubna 2013
Pořadatel závodu - Cyklistická sekce působí v naší organizaci od roku 2004. Naši závodníci se
aktivně zúčastňovali soutěží MTB, také jsme uspořádali Závody do vrchu Dlouhé Stráně 2004, 2005 i
2006. Odchodem Jana Fišnara ml. nastal útlum, až v roce 2011 přišla do ZO „nová krev“, což vedlo
k uspořádání 1. ročníku Parkového běhu 11.5.2011. Úspěch a ohlas této akce přispěl k uskutečnění
2.ročníku v Zámeckém parku 18.4.2012.
Letos převzali pořadatelské úkoly opět Ing. David Chytil, Mgr. Roman Fišnar a Ondřej Tříska. Tato
soutěž v seriálu krosových závodů Šumperka a okolí se uskutečnila jako 3. ročník Parkového běhu
v Loučné 17. dubna 2013. Historie těchto krosových běhů na Šumpersku začíná v roce 1991. Svědčí o
tom archiv výsledků na stránkách www.chlapak.cz. V Loučné na 3.vročníku byla z 22 letošních závodů
Šumperska zaznamenána dosud nejvyšší účast 187 závodníků. Hlavní závod byl zde rozšířen o účast
kategorie nejmladších (MRŇATA) a nejstarších závodníků. Velký zájem veřejnosti, účast mnoha
stovek diváků svědčí o dobré organizační přípravě. Přispělo k tomu i počasí a atraktivnost místa i okolí
závodu.
Na našem webu www.kocianloucna.cz jsou výsledky, hodnocení a celý seriál 82 snímků a video
nahrávka. Finanční příspěvek Kraje Olomouc i ostatních sponzorů přispěl k úspěchu a za tuto pomoc
pořadatelé všem děkují.
Pro úplnost nutno dodat, že hlavní činností ZO AVZO Rybník Kocián je provoz sportovního
rybolovu pro veřejnost. Sezóna 2013 byla ve čtrnáctileté historii druhá nejlepší. Za 200 provozních
dnů vydáno 1876 povolenek a výlov ryb na prut celkem 3 335 kg představuje denní průměrný výlov
téměř 17 kg, a na jednu povolenku váhu 1,78 kg. Zlepšené výsledky uplynulých dvou sezón přičítáme
jak příznivému počasí, tak zvýšené návštěvě a propagaci vedlejšího areálu dětského hřiště „Hradu
STOCKHOLM“ a také oblíbeného Skateparku. Obě zařízení jsou doslova atrakcí, kterou Obec LOUČNÁ
vybudovala před dvěma roky. Návštěvníci mohou po návštěvě opraveného Zámeckého parku projít
kolem Rybníka Kocián do hřiště, využít občerstvení na Rybářské baště a případně zakoupit povolenku
k rybolovu.
Pro mladé rybáře jsme letos připravovali již 3. ročník soutěže mládeže ke konci prázdnin. Pro
totální všeobecný nedostatek ryb v této době byla akce zrušena.
K výčtu naší činnosti přidáváme i pokračování v padesátileté tradici Loučné ve sportovní střelbě.
Dřívější naši odchovanci nyní již v seniorských kategoriích stále patří mezi kvalitní sportovce. Vlastní
střelnici již řadu let nemáme, pořádáme však dvě puškařské soutěže v Zábřeze a dvě pistolářské
soutěže v Šumperku. Místní podmínky i náročnost tohoto sportu bohužel nedává možnost mládeži.

Finanční příspěvek Olomouckého kraje a jeho použití
Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 20.3.2013 ve výši
7 000 Kč. Tato poskytnutá částka byla přijata na účet neziskovky v CZK č.ú. 183801165/0300 dne
18.4.2013 u Poštovní spořitelny dokladem č. b/15 (viz kopie výpisu banky.
Náklady byly uhrazeny v jednom případě převodem, ostatní v hotovosti
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dokl.
b/14
V/17
V/18
V/19
V/20
V/21
V/22
V/34

datum
15.4.2013
15.4.2013
16.4.2013
16.4.2013
17.4.2013
18.4.2013
3.5.2013
3.4.2013

předmět
Výroba a potisk startovních čísel
Potisk pánských triček
Nákup materiálu k zabezpečení Park.běhu
Nákup „
„
- „
Zboží (občerstvení) pro Parkový běh
Pitný režim závodníků
Výroba upomínk.předmětů ; doprava a služby Park.běhu
Ing.Zámečníková – grafické práce

Kč
2 911.26
2 425
790
1 492
952
2 286
3 500
600

CELKEM

14 956.26

Celkové příjmy včetně sponzorských darů pro Parkový běh
Č.
1
2
3
4
5

Dokl.
b/15
P/8
P/8
P/9
P/8

datum
18.4.2013
25.3.2013
30.3.2013
18.4.2013
17.4.2013

předmět
Dotace Olomouckého kraje
SPONA darovací smlouva
TON-Coufalová dar
Příjem startovného závodníků
Reklama MR Fruit s.r.o.
Celkem

Kč
7 000
2 000
1 223
3 050
400
13 673

Rozdíl Parkového běhu 2013 k tíži nákladů ZO Rybník Kocián …….. 1 283.26 Kč
Přílohy k závěrečné zprávě
Součástí závěrečné zprávy o využití finančních prostředků je přiložena následující dokumentace:
201 PROPOZICE Chlapáckého běhu – 3. Ročníku Parkového běhu 2013 v Loučné nad Desnou
202 Rekapitulace a kopie účetních dokladů k Parkovému běhu 2013 – ( 11 listů )
203 Hodnocení akce Parkový běh 2013
204 Výsledková listina Parkový běh 2013 „CHLAPÁCI“
205 Výsledková listina Parkový běh 2013 „PRCEK“
206 Výsledková listina Parkový běh 2013 „MRNĚ“
207 Výsledková listina Parkový běh 2013 „PARKOVÁ CHŮZE“
208 Snímek z fotoseriálu Parkový běh 2013 – „Nástup závodníků a diváků před zahájením“
209 Snímek z fotoseriálu Parkový běh 2013 – „Příprava před startem kategorie „MRNĚ“
210 Snímek z fotoseriálu Parkový běh 2013 – „Příprava nejstarších na „PARKOVOU CHŮZI“
Čestné prohlášení
Předložené kopie účetních dokladů jsou shodné s originály založenými v našem účetnictví.
Loučná nad Desnou 4. listopadu 2013

Za příjemce: Antonín Kaláb,
předseda ZO AVZO TSČ Rybník Kocián
Loučná nad Desnou č.3 788 11

