
Zpráva o činnosti Krocan, o.s. za rok 2014
Občanské sdružení Krocan vzniklo v roce 2006 a v roce 
2014 se transformovalo do spolku.
Naším hlavním posláním je ochrana životního prostředí a 
krajiny na katastrálním území Prahy 9. Sdružení vyvíjí 
činnost zaměřenou k ochraně přirozených i zákonných práv
a zájmů místních obyvatel. 

Všechny naše významné aktivity jsou publikovány formou 
příspěvků na webu www.krocanos.cz 

E_mail: radiala@seznam.cz , 
Adresa: Pod Krocínkou 6, Praha 9, 190 00 

Rada sdružení: předseda - Josef Rauvolf, místopředseda - Dana Balcarová, 
tajemník - Renata Klusáková, Hana Hačecká, Jana Chrdlová

Nosná témata naší činnosti v roce 2014
Výstavba a rozvoj 
Sledovali jsme přípravu Metropolitního územního plánu, připomínkovali jsme definici a spe-

cifika lokality Krocínka, oblasti se společným urbanistickým charakterem, která bude 
základní jednotkou budoucího územního plánu a stavebních záměrů na území Prahy 
9. 

Vyvíjeli jsme tlak na vedení radnice, aby veřejnosti předkládalo své záměry rozvoje 
k projednání.  

Kauzy, do kterých jsme vstoupili: projekt Odkolek, záměr zástavby jižního svahu Krocínky, 
křižovatka Klíčov I. 

Ochrana zeleně
- Pokračovali jsme ve snaze o revitalizaci Klíčovského parku, především klíčovské 
kaštanové aleje. Našim cílem je zlepšení stavu a podmínek kaštanů. V září bylo stromolezci
provedeno  arboristické ošetření kaštanů v Klíčovské aleji. Na podzim jsme zorganizovali 
dobrovolnické pohrabání listí pod kaštany. Na Sváků stromů jsme v Klíčovském lesoparku 
společně vysadili čtyři stromky, dvě lípy a dva duby.
- Realizujeme projekt na posílení Klíčovského biokoridoru a obnovu jeho funkčnosti 
- Účastnili jsme se několika povolovacích správních řízení o kácení stromů na území P9.
- Zajímali jsme se o záměr zbudování parku Srdce II., předražený projekt financovaný z 
fondů EU, který přitom nebyl projednán s občany a jehož řešení neodpovídá potřebám pro 
rekreaci v dané lokalitě. 

Doprava 
Podporovali jsme pěší dopravu a tlačili na výstavbu kruhového objezdu na křižovatce Klíčov

I.

Osvěta environmentálních témat a akce pro občany
- V květnu jsme na Květinovém hřišti na Krocínce již tradičně oslavili výročí erbu hraběte 
Krocína, zároveň proběhla valná hromada Krocana. 
- Na podzim jsme již počtvrté oslavili Svátek stromů v Klíčovském lesoparku. Naši sousedé, 
příznivci, děti i rodiče dorazili v požehnaném počtu, přálo nám i počasí, a tak jsme se mohli 
věnovat poznávací procházce, bojovce, výrobě panďuláků nebo masek, či lahodnému 
občerstvení, pečení buřtů…



- Na webu krocanos.cz jsme zveřejňovali informace související s životním prostředím a 
kvalitou života ve městě.

Hospodaření MČ P9
Zajímali jsme se o hospodaření městských společnosti, jejichž ekonomika je pro nás neči-
telná. Dále nás zajímaly investiční záměry MČ P9, hlavně pak provozní udržitelnost někte-
rých projektů, která bohužel často není brána v potaz. 

Spolupráce 
- Dlouhodobou snahou  Krocana je otevřenost a vstřícnost ke všem, kteří se zabývají 

kvalitou života na Praze 9, resp.v celé Praze. 

- Na setkání občanských iniciativ Prahy 9 (Sokol Prosek, Krocan, SOS Střížkov, Záchrana
Proseka a SOPK Trojmezní) jsme jednali nad společnými potížemi vznikajícími z 
neochoty radnice Prahy 9 otevřeně komunikovat s občany. 

- S radnicí Prahy 9 spolupráce dlouhodobě vázne. Problémy vznikají především 
v komunikaci a jsou způsobeny jednak radničním chaosem, ale i přístupem některých 
úředníků i politiků, jejichž strategií je znechutit aktivní občany ignorancí, průtahy a 
zamlžováním. U radničních politiků bohužel stále převládá přesvědčení, že mají mandát 
rozhodovat za občany dle svého osobního názoru či zájmu a není tedy třeba se 
s občany o jejich potřebách bavit.

- Velkou oporou jsou pro naši činnost profesionální nevládní organizace, a to především 
o.s. Pražské matky, Oživení, Arnika, AUTO*MAT, Ekologický právní servis, Frank Bold, 
Fond Otakara Motejla, Nadace VIA a platforma Zelený kruh.

- Stále více se nás občané obracejí s dotazy a podněty v souvislosti s údržbou a kácením 
zeleně, nekvalitou komunikací a nepořádkem na Praze 9, zajímají se o vznikající či 
plánované stavby na území Prahy 9. Čím dál častěji se na nás zároveň obyvatelé Prahy 
9 obracejí i s vlastní iniciativou, chtějí poradit, jak mohou udělat něco sami.

- Uvítali jsme zapojení našich členů i nečlenů do jednotlivých krocaních kauz a aktivit.

Zpráva o hospodaření o.s. Krocan v roce 2014 
V tomto období jsme podali několik žádostí o grantovou podporu na MČ Praha 9, MHMP a 
MŽP. Podařilo se získat grantovou podporu pouze na akci Svátek stromů v Klíčovském 
parku od MČ P9. Od MHMP jsme získali dotaci na projekt  posílení Klíčovského biokoridoru
a obnovu jeho funkčnosti 
Na vlastní činnost Krocana jsme žádné grantové prostředky nezískali. 
Finanční příspěvek 35.000 Kč na činnost jsme opět dostali od společnosti se sídlem na 
Praze 9, který nám umožňuje hradit alespoň nejnutnější náklady na naše aktivity. Od sou-
kromých dárců jsme dostali 4 200 Kč. 

Nadále se snažíme najít finanční prostředky, které by umožnily zaplacení alespoň jednoho 
administrátora na poloviční úvazek

Finanční zpráva o hospodaření v roce 2013 

Daňové přiznání za rok 2014 bylo v řádném termínu podáno na Finanční úřad pro Prahu 9. 
Protože nejsme organizace založená za účelem podnikání, jsme dle § 34, odst. 3 zproštěni 
daňové povinnosti. 
Sdružení má zřízen samostatný bankovní účet u ČSOB a. s.  Poštovní spořitelny od 
26.2.2010, číslo účtu: 235638017/03 00 



Příjmy 
Příjem za rok 2014  byl 129 200 Kč. Tento příjem tvořila úhrada smlouvy o spolupráci ve 
výši 35.000,- Kč. Obdrželi jsme grant od MČ Praha 9 ve výši 15.000 Kč na akci Svátek 
stromů. Dotace na projekt  Posílení Klíčovského biokoridoru a obnovu jeho funkčnosti  od 
MHMP ve výši 75.000 Kč. Na činnost nám také přispěli soukromí dárci v celkové výši 4 
200Kč 
Na účtu nám z roku 2014 zůstalo 77 644 Kč a v pokladně zbylo 120 Kč. 

Výdaje 
Získané prostředky byly čerpány 

a) k plnění projektu Svátek stromů dle grantové žádosti
b) k plnění projektu Posílení Klíčovského biokoridoru a obnovu jeho funkčnosti dle 

grantové žádosti, v roce 2015 bude ještě dočerpáno 59 500Kč.
c) k úhradě části služeb za administraci činnosti Krocan a nákup kancelářských potřeb
d) na administraci a správu internetových stránek Krocanos.cz

Výhled
Finanční prostředky, které byly v roce 2014 rozděleny na projekty nevládních organizací 
byly velmi omezené. Krocan má malé šance se svými žádostmi v grantovém řízení uspět, 
vzhledem k malé řešitelské kapacitě, protože je čistě dobrovolnický spolek bez 
zaměstnanců. 
Pro spolek Krocan, o.s. by bylo dobré řešení získávat více prostředků formou darů od  
soukromých dárců.

Schváleno Valnou hromadou Krocana dne 24. 5. 2015
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