Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s. konané od 17 hodin
v Solopyskách v klubovně spolku

24. 4. 2016

Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s.
Účast dle listiny přítomných
Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti spolku
Zpráva finančního hospodáře
Zpráva o proběhlých schůzích
Přijímání nových členů
Vybírání členských příspěvků
Oprava varhan
Diskuze
Usnesení a závěr

K BODU 1.

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Dle listiny přítomných vyplynulo, že
tato schůze je usnášeníschopná. Předseda shrnul roční fungování spolku. Připomenul historii
založení spolku a pořádané akce (Bartolomějská jízda s pouťovou zábavou a tři koncerty
v kostele).
Tento rok připravujeme Bartolomějskou jízdu s pouťovou zábavou, Farní dny, Noc
kostelů a Adventní koncert.
K BODU 2.

Tab. 1 Hospodaření spolku Bartoloměj za rok 2015
Příjmy (Kč)
Vánoční konc., dobrovolné vstupné

Výdaje (Kč)
11 257,00

Kolky

6 000,00

Členské příspěvky

2 300,00

Kancelářské zboží

461,00

Mimořádné čl. příspěvky

1 000,00

Domácí potřeby

705,00

Příspěvek obce na činnost

6 000,00

Fa. č. 1 - kalendáře

Jízda Veteránů
Koncert, dobrovolné vstupné

18 500,00
4 000,00

Vánoční konc., dobrovolné vstupné

12 302,00

Sponzorské dary

53 240,00

Pokladna k 31.12.

3 893,00

Celkem
Hospodářský výsledek

2 420,00

112 492,00

9 586,00
102 906,00
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Stav účtu ke dni 24. 4. 2016 činí 129 540 Kč. Částka se oproti konci roku 2015 navýšila o
sponzorské dary, dar obce na činnost spolku a výtěžek z Velikonočního koncertu.
Stav pokladny k 24. 4. 2016 činí 4 459 Kč.

K BODU 3.

Členové spolku se sešli celkem na pěti schůzích. Schůze proběhly v dubnu, červnu,
srpnu, říjnu a listopadu. Na poslední schůzi jsme zhodnotili koncert skupiny Brzdaři a připravovali
se na Vánoční koncert v kostele. Velmi podnětnou částí schůzí je společná diskuze nad
připravovanými akcemi a také nad budoucností spolku a kostela.

K BODU 4.

Josef Mrňák představil zájemce o členství ve spolku Bartoloměj. Pro přijetí Petry
Načeradské, Evy Načeradské a Žanety Šumské hlasovali všichni přítomní, nikdo nehlasoval
proti, nikdo se nezdržel hlasování

K BODU 5.

Členský příspěvek byl ponechán v původní výši 100 Kč.

K BODU 6.

Předseda přečetl návrh smlouvy na opravu varhan ve spolupráci s římskokatolickou
farností Kolín. Rozpočet opravy je 192 000 Kč, přičemž budeme jednat o snížení částky o
náklady na vyčištění varhan. Pokud by tuto práci odvedli brigádně členové spolku, snížila by
se rozpočtová suma o přibližně 15 000 Kč.
Členové odsouhlasili, že spolek se bude na této částce podílet maximálně 120 000 Kč
(12 hlasovalo pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování), zbytek peněz přislíbila doplatit římskokatolická
farnost Kolín.

K BODU 7.

Pan Nešpor navrhl možnost jak vydělat na opravu varhan. Jednalo by se o adopci
varhanních píšťal. Jestli bude možné toto realizovat, se dozvíme po rozebrání varhan při jejich
rekonstrukci.
Josef Mrňák představil možnost předprodeje lístků na veterány a pouťovou zábavu za
100 Kč.

K BODU 8.

Členská schůze pověřuje předsedu Josefa Mrňáka jednat na základě smlouvy na
opravu varhan, přičemž vyjednávání o příspěvku spolku k celkovému rozpočtu oprav se začne
na 100 000 Kč a limit byl odsouhlasen na 120 000 Kč.
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Byli přijati tři noví členové spolku: Petra Načeradská, Eva Načeradská a Žaneta Šumská.
Schůzi ukončil Josef Mrňák v 17:50 hodin.

Zapsala: Markéta Mikulková
Schválil: předseda spolku Josef Mrňák

