VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Slunný mlýn z.s.

Základní informace
Název: Slunný mlýn z.s.
E-mail: info@slunnymlyn.cz
Tel: 604 830 398
IČ: 028 31 619
DIČ: CZ 028 31 619
Číslo účtu: 2100681690/2010, vedený u Fio banky
Den zápisu: 27. března 2014
Spis. zn.: L 58982 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: spolek
Sídlo: Topolová 381, 252 62 Statenice
Základna: Vědlice 75, pošta Úštěk, 411 45

Poslání
Aktivně podpořit a rozvíjet aktivity, které se zaměřují pro děti a mládež, rodinné skupiny
a zdravotně postižené.

Účel
- vytváření všestranného turistického programu, podporovaného jako celoživotní aktivita,
- ochrana přírody a krajiny,
- péče o kulturní památky,
- vytváření podmínek pro aktivní činnost dětí a mládeže, rodinných kolektivů, seniorů a
zdravotně postižených,
- úsilí o uchování specifik života na venkově a jejich tradic,
- rozvoj lidských zdrojů, zejména v oblasti poradenské, školící a konzultační činnosti,
vzdělávání a pedagogické činnosti.

Aktivity roku 2016
V roce 2016 bylo navázáno na činnost spolku z předchozího roku. Celý rok byl ve znamení
oprav (údržby) a zahájení realizace prvních pobytových akcí.
Co se podařilo v roce 2016?
Hospodářův dům
V této části objektu se nám podařilo vyčistit zadní část hospodářské místnosti, která bude
sloužit pro uložení táborového vybavení.

Živá stodola
V roce 2016 nebyla provedena žádná změna.

Mlýn
Mlýn nám prošel další nejvýraznější proměnou. Vnitřní obvodové zdi se nám podařilo
našpricovat. Byla zavedena do mlýna elektřina a voda. V rámci navazující opěrné zdi se
povedlo udělat osvětlení.

Louka
Revitalizace travního porostu
pokračovala i v roce 2016. Podařilo
se zcela propojit dvě louky, které
rozděloval nefunkční náhon.
Následovalo zatravnění.

Kaplička
Nejvýznamnější část roku byla věnována dobrovolnicky záchraně kapličky na okraji Vědlic.
Celá akce si vyžádala mnoho sil a velké logistické plánování celého průběhu. I přes nemalé
starosti a problémy, se podařilo téměř neskutečné. Za pouhé 4 měsíce se podařilo téměř
z ničeho postavit novou drobnou sakrální stavbu. Můžeme říci, že kaplička rostla před očima.

Přátelská posezení
Celkem se uskutečnilo ve Vědlicích o víkendech 8 přátelských posezení. Cílem bylo setkání
členů a přátel spolku, kteří podporují nejen naše poslání.

Pobytové akce
Pilotní rok prvních pobytových akcí na louce ve
Vědlicích byl velmi úspěšný. Celkem proběhlo
5 akcí (letní tábory a víkendovky), kterých se
účastnilo 181 osob. Podmínky na startu byly
velmi skromné pro účastníky, ale vše se
podařilo.

Dobrovolnictví
Jak již tomu bylo v předchozích letech, tak i letos by nebylo možné fungovat bez přičinění
dobrovolníků. Celkem se
odpracovalo 4285 hodin, což je o
759 hodin více, než v roce 2016.
Opět nás přijela podpořit na jaře
dobrovolnictvím společnost Hewlett
Packard a skautské středisko
Hiawatha.

Výhled na rok 2017
Rok 2017 bude již ve znamení druhého roku pilotního ověřování našich investovaných sil do
celého komplexu, protože se budou realizovat navazující pobytové akce pro děti a mládež a
rodiny s dětmi. Na rok 2017 připravujeme vydat turistickou vizitku opravené kapličky,
zrealizovat její oficiální veřejné žehnání a dále zvelebovat zázemí pro pobytové akce.

Členská základna
V roce 2016 má náš spolek celkem 54 členů.

Orgány spolku
Členská schůze – nejvyšší orgán
Předseda – statutární orgán
Kontrolní komise

Hospodaření 2016
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Celkem náklady

125.027,3.248,31.001,10.649,169.925,-

Výnosy
Tržby
Přijaté dary
Členské příspěvky
Celkem výnosy

16.325,163.559,5.800,185.684,-

Hospodářský výsledek – zisk 15.759,-

Výroční zpráva 2016, včetně účetní závěrky byla schválena dne 4.3.2017.

