Bartoloměj z.s.

31. 3. 2017

Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 31. 3. 2017
od 18 hodin v klubovně spolku
Účast: dle listiny přítomných

Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Zápisy ze schůzí za rok 2016
Návrh a hlasování o přijetí nových členů
Zpráva o činnosti spolku za rok 2016
Návrh plánu činnosti spolku na rok 2017
Účetní uzávěrka za rok 2016 a stav financí k datu konání výroční členské schůze
Volba členů statutárního orgánu spolku
Diskuze
Usnesení a závěr

K BODU 1.

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Dle listiny přítomných vyplynulo, že
tato schůze je usnášeníschopná.
K BODU 2.

Markéta Mikulková shrnula zápisy ze schůzí za minulý rok. Sešli jsme se celkem čtyřikrát.
Koncem dubna jsme na výroční schůzi přijali tři nové členy a dohadovali podrobnosti ohledně
opravy varhan. 3. 7. předseda spolku informoval o žádosti o dotaci na opravu kostelní věže
podanou na ministerstvo kultury a také o smlouvě s farností Kolín na opravu varhan. Říjnová
schůze patřila přípravám koncertu skupiny Brzdaři. Na této schůzi jsme si také odsouhlasili první
splátku za opravu varhan. Naposledy v roce 2016 jsme se sešli 23. 12. a přijali jednoho nového
člena, shrnuli rok 2016 a plánovali akce na rok 2017.

K BODU 3.

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

K BODU 4.

Novoroční vycházka odstartovala akce v roce 2016. Následovalo několik koncertů
v kostele, Veteránská jízda, účast bartolomějských stánků na suchdolském posvícení a
rozsvěcení adventního věnce. Velkým úspěchem byla oprava varhan, na které se podílel
spolek částkou 115 000 Kč.

K BODU 5.

Náš spolek má v plánu:
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o
o
o
o
o
o

Den Země – úklid okolí obce v sobotu 8. 4. v 9:00
Slavnostní otevření dětského hřiště – 30. dubna
Květnový varhanní koncert – v jednání
Noc kostelů 9. 6. od 19 do 21 hodin
Spanilá jízda veteránů – 19. 8.
Rozsvěcení adventních věnců

Podrobnosti o jednotlivých akcích budou upřesněny na webových stránkách spolku.
Dlouhodobá snaha Josefa Mrňáka a Jana Mikulky, kteří aktivně lobovali za kladné
vyřízení dotačního titulu ministerstva kultury, nebyla marná. Ministerstvo kultury dalo na opravu
věže kostela 700 000 Kč. Určitou částkou se bude podílet i spolek samotný a také vlastník
kostela, diecéze Kolín. Nyní je vypsána soutěž na zhotovitele prací. V letošním roce se tedy
začne s opravou věže kostela sv. Bartoloměje v Solopyskách.

K BODU 6.

Uzávěrka k 31. 12. 2016
Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

Velikonoce - koncert,
dob. vstupné

6 566,00

Fa. 1/16, tisk kalendářů

3 200,00

Členské a mimoř.
příspěvky

2 600,00

Propagace, plakáty

3 472,00

Noc kostelů, kino, dob.
vstupné

1 600,00

Dekorační materiál

3 594,00

Příspěvek obce na
činnost

20 000,00

Jízda Veteránů

24 115,00

Koncert - Brzdaři, dobr.
vstupné

115 000,0
0

2 812,00

Vánoční koncert,
dobrovolné vstupné

16 109,00

Sponzorské dary

48 400,00

Celkem

Oprava varhan

122 202,00

125 266,00
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Účet k 31. 12. 2015

84 040,00

Pokladna k 31. 12 .2015

3 893,00

Celkem

Účet k 31. 12. 2016

91 140,00

Pokladna k 31. 12. 2016

4 479,00

210 135,00

95 619,00

Návrh rozpočtu pro rok 2017
Výdaje

Příjmy
Zůstatek z r. 2016

95 619,00

Vlastní činnost spolku

30 000,00

Členské příspěvky

2 400,00

Příspěvek obce na
činnost

25 000,00

Zeleň a úpravy
dětského hřiště
Slavnostní otevření
hřiště
Propagace, a zajištění
akcí – Jízda Veteránů,
koncerty
Příspěvek na opravu
věže kostela
Rezerva

Celkem

153 019,00

5 000,00
2 000,00
5 000,00

100 000,00
41 019,00
153 019,00

K BODU 7.

Po dvou letech vypršel mandát současným statutárním zástupcům spolku. Předsedou spolku
byl jednomyslně zvolen Josef Mrňák. Místopředsedkyní byla všemi přítomnými zvolena Markéta
Mikulková. Finanční hospodářkou byla sto procenty hlasů zvolena Marie Horáková.

K BODU 8.

Tématem diskuze byla budoucí činnost spolku. Josef Mrňák navrhl spojit slavnostní otevírání
dětského hřiště s oslavou čarodějnic. Přítomní se také bavili o srpnové veteránské jízdě. Plánovaná je
změna trasy Spanilé jízdy, účast staré vojenské techniky a pro zůstavší na solopyské návsi kouzelnické
vystoupení, výcvik dravců, živá hudba a občerstvení.

K BODU 9.

Členové odsouhlasili přijetí nového člena Vratislava Langera.
Byli zvoleni členové statutárního orgánu spolku. Předsedou spolku je Josef Mrňák,
místopředsedkyní Markéta Mikulková, finanční hospodářkou Marie Horáková.
Josef Mrňák byl přítomnými pověřen jednat s diecézí Kolín o spoluúčasti spolku na opravě kostela
do výše 100 000 Kč.
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Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin.
Zapsala: Markéta Mikulková
Schválil: předseda spolku Josef Mrňák
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