Bartoloměj z.s.

23. 3. 2018

Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 23. 3. 2018
od 18 hodin
Účast: dle prezenční listiny
Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zápisy ze schůzí za uplynulý rok
Zhodnocení roku 2017
Plánované činnosti v roce 2018
Zpráva finanční hospodářky
Přijímání nových členů, ukončení členství
Diskuze
Usnesení a závěr

K BODU 1.

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák, který je seznámil s programem. Dle
listiny přítomných vyplynulo, že členská schůze je usnášeníschopná.

K BODU 2.

Za uplynulý rok jsme se sešli třikrát. 31. 3. byla výroční schůze. Předseda spolku zde
zhodnotil uplynulý rok, nastínil rok následující a členové spolku volili po dvou letech statutární
orgán. Jeho obsazení se nezměnilo. Na této schůzi byl přijat pan Vratislav Langr a odhlasována
finanční spoluúčast spolku na opravě věže částkou 100 000 Kč.
Srpnová schůze se nesla v duchu vyhodnocení uplynuvší Bartolomějské jízdy a to jak
z finančního, tak také z organizačního hlediska. Zaznamenali jsme dosti připomínek, jež budou
užitečné při plánování následujícího ročníku.
19. 1. 2018 se sešla kontrolní komise spolku. Finanční hospodářka představila výsledek
hospodaření za rok 2017. Při této příležitosti byl schválen návrh rozpočtu na rok 2018.
K BODU 3.

Rok 2017 jsme začali Novoroční vycházkou, se zastavením u Beránkova stolu a u
studánky. V dubnu uklízeli obyvatelé obce její blízké i vzdálenější okolí. Následovala akce
Čarodějnice spojená s otevřením dětského hřiště. Na hřišti byl připraven program pro děti a
nechyběly ani tradiční buřty. Při červnové Noci kostelů se prostorem bartolomějského kostela
nesly zvuky varhan. Počet návštěvníků, jež se zúčastnili komentované prohlídky kostelem, nás
mile překvapil. Tradiční Spanilá jízda veteránů se konala na konci srpna. I na této akci jsme
zaznamenali velkou návštěvnost hraničící s možnostmi obce. V listopadu zahráli v kostele
Brzdaři a poslední akcí byl adventní koncert.

K BODU 4.

Byly projednány níže uvedené akce. Jejich konání bude potvrzeno a upřesněno na
webových stránkách spolku.
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Křeslo pro pamětníka – od 16 hodin v hasičárně
- hovořit bude pan Dlabal
7. 4. Den Země – sraz v 9 hodin u kostela
- úklid okolí Solopysk
- vyčištění lesní studánky na „Vrchách“
30. 4. Čarodějnice – na dětském hřišti
25. 5. Noc kostelů – hudební program, prohlídka s výkladem
Dětský den
25. 8. Veteránská jízda
10. 11. Koncert skupiny Trampoty
prosinec - Adventní koncert

Letos se plánujeme podílet na opravě kostela částkou 100 000 Kč. Tato suma je již
k dispozici na účtu. Díky dotaci 700 000 Kč, která byla přislíbena diecézi Kolín na opravu kostela
sv. Bartoloměje, by měla být na konci roku 2018 kompletně opravena věž.
K BODU 5.

Paní Marie Horáková představila výsledky hospodaření za rok 2017.
Uzávěrka k 31. 12. 2017

Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

Členské příspěvky

2 600,00

Fa. 1/17 plakáty,
pamět.listy

3 556,00

Noc kostelů

4 500,00

Propagace, plakáty

800,00

Příspěvek obce na
činnost

25 000,00

Fa.2/17 kalendáře

3 782,00

Jízda Veteránů

24 188,00

Oprava kostelní věže

75 682,00

Vánoční koncert,
dobrovolné vstupné

16 462,00

Drobný režijní materiál,
papír.zboží

5 369,00

Sponzorské dary

42 000,00

Vystoupení kouzelníka

5 000,00

Občerstvení účastníkům
JVetránů

1 900,00

Občerstvení pro dětiotevření dět.hřiště

1 250,00

Celkem

114 750,00

98 769,00

Bartoloměj z.s.

23. 3. 2018

Finanční hospodářka podala návrh o navýšení částky na pokladně z 5000 na 10 000 Kč.
Všichni přítomní se zúčastnili hlasování a hlasovali pro tento návrh.
K BODU 6.

Pan Josef Mrňák představil zájemce o členství ve spolku. Pro přijetí Markéty Kuncové
hlasovali všichni přítomní, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. Stejně dopadlo i
hlasování o přijetí Martina Kunce.
O ukončení členství zažádala Alena Erbanová. Její žádosti bylo vyhověno všemi
přítomnými.

K BODU 7.

Pan Mrňák se v diskuzi zmínil o výstavbě vodovodu, jejíž počátek je plánován letos na
jaře. Stále platí možnost připojení všech domů do vzdálenosti 10 m od hlavního řádu. Připravuje
se také projekt na kabeláž obce, tzn., že rozvod elektřiny bude ze sloupů položen do země.
K 100. výročí založení Československé republiky věnuje městys Suchdol každé
z příslušejících obcí lípu. Návrhy, kam vysadit tu solopyskou, lze podat do dne Země. Dále
máme k dispozici ještě dvě lavičky. Debatu o jejich umístění ukončíme taktéž 22. dubna.
Všechny návrhy vítány.

K BODU 8.

Bylo odsouhlaseno navýšení částky v pokladně z 5000 na 10 000 Kč. Do spolku byli přijati
Markéta Kuncová a Martin Kunc. Členství ukončila Alena Erbanová.

Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin.
Zapsala: Markéta Mikulková
Schválil: předseda spolku Josef Mrňák
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