23. 12. 2016

Spolek Bartoloměj z.s.

Zápis ze schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 23. 12. 2016 od
17.15 hodin v klubovně spolku
Účast: dle listiny přítomných

Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poděkování předsedy spolku
Plánované akce na rok 2017
Zpráva finanční hospodářky
Přijímání nového člena
Diskuze
Usnesení a závěr

K BODU 1.

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Poděkoval všem za pomoc při
pořádání akcí, které přispěly na opravu varhan. Ačkoli je na nich další práce, urgentní
rekonstrukce je hotová, varhany hrají a spolek se nyní zaměří na opravu věže kostela.
Veliká pochvala patří Zuzaně Pražákové, která pečlivě obhospodařuje webové stránky
spolku a stejně tak Františku Pražákovi, jež si vzal na starost tvorbu kalendářů, plakátů a dalších
informačních tiskovin.
K BODU 2.

V roce 2017 plánujeme následující akce:
o
o
o
o
o
o

Novoroční vycházka – 1. 1. 2017, sraz u kostela ve 13 hodin, délka vycházky
bude 4 - 5 km
Den Země – úklid okolí obce, březen / duben
Výroční schůze – duben
Slavnostní otevření dětského hřiště – jaro
Spanilá jízda veteránů – 19. 8.
Adventní koncert v kostele - prosinec

Podrobnosti o jednotlivých akcích budou upřesněny na webových stránkách spolku.
Seznam akcí není konečný.
K BODU 3.

2015

2016

Převod z roku
2015

84.040 ,-

Členské
příspěvky

2.300.-

2.500.-

Příspěvek obce

6.000,-

20.000,-

Jízda veteránů

18.000,-

24.115,-

Výdaje 2016
Varhany 115.000,(77.000,- církev)

9.104,-

23. 12. 2016

Spolek Bartoloměj z.s.

Koncert
Velikonoce

6.600.-

Koncert Brzdaři

4.000,-

Koncert vánoční

12.302,-

2.912,15.000.- viz pozn.
pod tabulkou

Noc kostelů

1.000,-

Letní kino

600,-

Sponzorské dary

51.000,-

39.400,-

K výdělku adventního koncertu: vyšší výdělek díky prodeji vánočních dekorací a občerstvení na adventním koncertu
v Suchdole a týden nato v Solopyskách

K dnešnímu dni na účtu 76.740,v pokladně 5.090,-

K BODU 4.

Josef Mrňák představil zájemce o členství ve spolku. Pro přijetí Jitky Adámkové hlasovali
všichni přítomní, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K BODU 5.

Při diskuzi ukázal Josef Mrňák vypůjčenou kroniku obce Solopysky. Kronika je vedena od
roku 1899 do roku 1984. Tato kronika je k nahlédnutí u pana Mrňáka do konce ledna.

K BODU 6.

Členové odsouhlasili přijetí nové členky Jitky Adámkové.

Schůzi ukončil Josef Mrňák v 18:30 hodin.

Zapsala: Markéta Mikulková
Schválil: předseda spolku Josef Mrňák

