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1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
V roce 2007 pokračovala společnost JIZERSKÁ, o.p.s. ve zvyšování úrovně obecně prospěšných
služeb pro veřejnost a jejich dalším rozšířením. Úprava Jizerské lyžařské magistrály byla v zimní
sezóně 2006/2007 ukončena 26.3.2007 a sezónu 2007/2008 společnost zahájila vzhledem k dobrým
sněhovým podmínkám už 10.11.2007. Na činnost se v tomto roce podařilo získat vyšší finanční
prostředky, a to jak z veřejných zdrojů, tak i od sponzorů a dárců. Tato skutečnost umožnila nejvyšší
frekvenci úpravy Jizerské magistrály za dobu trvání společnosti.
Díky splnění všech parametrů ukončila JIZERSKÁ, o.p.s. s devítiměsíčním předstihem projekt Českopolská Jizerská lyžařská magistrála a díky tomu v tomto roce získala 508 330 Kč z programu
INTERREG III A v rámci přeshraniční spolupráce Česko – Polsko. Na tento projekt společnost
navázala a již v červnu 2007 zahájila přípravné práce s provozovatelem běžeckých tratí
Stowarzyszenie Bieg Piastów v Jakuszycich (Polsko) na novém projektu v rámci přeshraniční
spolupráce CÍL 3. Cílem tohoto projektu je v Bedřichově zrekonstruovat běžecký okruh 5 km, pořídit
výkonnější rolbu na úpravu běžeckých stop, vyrobit a instalovat nové mapy Jizerské lyžařské
magistrály a provést monitoring návštěvnosti magistrály v Bedřichově.
V tomto roce byly uzavřeny nové smlouvy s obcí Bedřichov, která je zakladatelem společnosti:
smlouva o příspěvku na provoz infocentra (150 tis. Kč ročně), smlouva o příspěvku na úpravu Jizerské
magistrály (15% z tržeb z Centrálního parkoviště a parkoviště na Maliníku), smlouva o pronájmu
tenisových kurtů (60 tis. Kč, z čehož částka 30 tis. Kč je investiční pronájem), smlouva o pronájmu
chaty Stadion (50 tis. Kč, z čehož částka 25 tis. Kč je investiční pronájem) a smlouva o bezúplatném
pronájmu pozemků, které tvoří zázemí stadionu.
V dubnu společnost zahájila práce na přípravě tenisových kurtů na stadionu v Bedřichově a od 1.5. do
31. 9. 2007 provozovala denně kurty od 8 do 20 hodin.
V červnu byla zahájena likvidace nevyhovujících buněk, které tvořily zázemí stadionu a v říjnu bylo
zakoupeno a instalováno 5 nových buněk v celkové hodnotě 950 tis. Kč. Součástí komplexu je nová
kancelář JIZERSKÉ, o.p.s (sídlo společnosti bylo dosud v infocentru) zázemí pro rolbaře, buňka pro
oddíl běžeckého lyžování Ski Janov-Bedřichov, kterou využívají také sponzoři, buňka, která byla
pronajata Jizerské 50 a sociální zařízení.

V červnu jmenovala obec Bedřichov novou správní radu a jednoho člena dozorčí rady, v říjnu byla
doplněna dozorčí rada o dva nové členy.
Webové stránky společnosti byly rozšířeny o verzi v německém a polském jazyce, údaje ze 6
srážkoměrných stanic Povodí Labe v Jizerských horách, regionální předpověď počasí ČHMÚ a počasí
on-line ze stanice ČHMÚ v Bedřichově a v Desné – Souši. Na stadionu v Bedřichově, v osadě Jizerka
a u přehrady na Černé Nise byly nainstalovány webové kamery s přenosem dat na webové stránky
společnosti.
Společnost ve spolupráci s městem Desná získala povolení k úpravě tratí kolem Soušské přehrady a
Darrské cesty, bylo vytvořeno nové nástupní místo Desná – Souš a Jizerská magistrála se tímto
rozšířila o dalších 11 km. Nová zimní sezóna potvrdila předpokládanou vysokou návštěvnost této
trasy.
Celkový objem finančních prostředků, které se podařilo společnosti získat díky projektům, dotacím,
grantům, příspěvkům obcí a měst v regionu, od dárců a sponzorů a vlastní činností dosáhl celkové
výše 3 218 tis. Kč. Z toho:
granty, dotace
příspěvky na činnost a dary
tržby z prodeje služeb
prodej zboží
jiné ostatní výnosy

1 854 tis.Kč
320 tis.Kč
982 tis.Kč
58 tis.Kč
4 tis.Kč

Nejvýznamnější měrou se na příjmech JIZERSKÉ, o.p.s. v roce 2007 podílela Evropská unie
podporou projektu „Česko-polská Jizerská lyžařská magistrála“.
Společnosti v roce 2007 přispělo na činnost celkem 12 měst a obcí, 61 dárců a sponzorů, z toho 31
finančními prostředky a 14 nefinanční pomocí. Do podpory společnosti se zapojilo také 16
provozovatelů penzionů, horských chat, restaurací, kiosků a parkoviště v okolí Jizerské magistrály.
Partnery, se kterými JIZERSKÁ, o.p.s. spolupracuje, jsou Lesy ČR, CHKO Jizerské hory, Horská
služba Jizerské hory a Povodí Labe.
Tak jako v minulých letech společnost spolupracovala na zabezpečení závodu Jizerská 50 na kolech
- Jizerská 50 na lyžích se z důvodu nedostatku sněhu neuskutečnila; dále na zajištění zimních a
letních závodů pořádaných organizacemi a sportovními oddíly. Společnost se také podílela na
vytváření podmínek pro trénink oddílů běžeckého lyžování, zejména SK SKI Janov – Bedřichov.
Výtěžek z pronájmu ubytování v chatě Stadion v Bedřichově byl použit k úpravě magistrály.
Významnou měrou k rozvoji turistického ruchu v oblasti Jizerských hor i v roce 2007 přispělo
informační centrum se sídlem v Bedřichově, které společnost provozuje.

2. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ V NÍ OBSAŽENÝCH
Roční účetní závěrka tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené vykazují
výsledek hospodaření ve výši 29 tis. Kč.

3. VÝROK AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Výrok auditora k roční účetní závěrce tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy.

4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
Celkové peněžní příjmy za všechny činnosti ve sledovaném období činily 4.614 tis. Kč.
Celkové peněžní výdaje za všechny činnosti ve sledovaném období činily 4.585 tis. Kč.

5. PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
- příjmy z hlavní činnosti včetně správní režie činily 3.740 tis. Kč
- příjmy z doplňkové činnosti činily 874 tis. Kč.
6. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Společnost ve sledovaném období neměla přírůstek ani úbytek fondů a výše fondů činí 0 Kč.
7. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Dlouhodobý nehmotný majetek (stav k 1.1.2007 činil 594 tis. Kč) byl navýše o 150 tis. Kč (projekt
stadionu), takže konečný stav k 31.12.2007 činil 744 tis. Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek (stav k 1.1.2007 činil 10.475 tis. Kč) byl navýšen o 899 tis. Kč (sady pásů
k rolbě 107 tis. Kč, nákup buněk 750 tis. Kč a konstrukce buňky 42 tis. Kč), takže konečný stav
k 31.12.2007 činil 11.374 tis. Kč.

8. ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ A NÁKLADŮ NA VLASTNÍ ČINNOST
- náklady na hlavní činnost včetně správní režie činily 3.895 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost činily 690 tis. Kč

9. ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ V ROCE 2007
Změna zakládací listiny byla provedena 26.6.2007, doložená usnesením zakladatele - zastupitelstva
obce z 13.6.2007 a notářským zápisem 206/207 z 4.9.2007. V zakládací listině byl změněn článek V.
odst. 1 o počtu členů správní rady, který byl stanoven na 3, a které nově jmenuje a odvolává
zakladatel, dále byl změněn článek VII. odst. 5 o jmenování a odvolání členů dozorčí rady.
Novými členy správní rady byli zakladatelem jmenováni Josef Ibehej (předseda správní rady), René
Mašín a Ivan Šmaus (členové správní rady) s účinností od 13.6.2007. K témuž dni byl také jmenován
nový člen dozorčí rady Ing. Jaromír Adamec.
Ke dni 30.9.2007 na funkci člena dozorčí rady rezignovali Ing. Petr Krátký a Ing. Radek Jelínek a od
1.10.2007 byli jmenováni Mgr. Daniel David a Miroslav Kolombo.
K 31.12.2007 bylo složení řídících orgánů následovné:
DOZORČÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.

SPRÁVNÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.

Ing. Jaromír Adamec - předseda
Mgr. Daniel David
Miroslav Kolombo

Ing. Josef Ibehej - předseda
René Mašín
Ivan Šmaus

10. DALŠÍ ÚDAJE STANOVENÉ SPRÁVNÍ RADOU
Bez doplnění.

V Bedřichově dne 26.6.2008
Vypracovali: Blanka Nedvědická, Jiří Pokorný, Milena Jelínková
Schválila správní rada na svém zasedání dne 24.6.2008

