
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Česká Bříza 115, 330 11 Třemošná

IČO 22737910
www.ospcb.cz; email: cigankova.m@volny.cz

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011
ze dne: 10. prosince 2011

počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011
3. Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2011
4. Revizní zpráva
5. Změny ve správní radě Sdružení v roce 2011
6. Plán akcí na rok 2011
7. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2011
8. Plánovaný rozpočet na rok 2012
9. Diskuse a závěr
10. Kulturní program
11. Rozloučení

1. Zahájení

 přivítání členů
 Děkujeme všem členům, celé správní radě, sponzorům a příznivcům za podporu a 

spolupráci v roce 2011
 Sdružení má celkem 79 členů

2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011

 Celkem Sdružení uspořádalo 8 akcí ( z toho 1 Valná hromada ) - krátké shrnutí 
 Akcí  se  stále  zúčastňuje  průměrně  100 –  120 dětí.  Na podzimní  akci  „Bludičky“ 

nejvyšší účast 145 dětí. Hodně akce jezdí podporovat lidé z okolí, toho si Sdružení 
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váží. Počasí nepřálo na červnové akci - „Hurá do pravěku“ - ale i přes nepřízeň počasí 
byla účast pěkná – 110 dětí.

 Akce - „Veselá nadílka s čertem a Mikulášem“ - 5.12. 2011, akce uskutečněna na přání 
rodičů, akce úspěšná, budeme opakovat i v následujícím roce.

 Pravidelná činnost – kroužek – Šikulkové, Krtečkové, Čábuzáci, o zájmovou činnost 
je zájem pěkný.  Poděkování  vedoucím – Aleně Košťálové,  Aleně Stupkové,  Ivaně 
Kobrové, Mirce Cigánkové, Ireně Schneiderové, Marcele Janouškové.

 Péče  o  pomník  a  okolí  –  poděkování  paní  Janě  Kužílkové  a  Lence  Komancové. 
Dodání mulčovací kůry, kamení a rostlin.

 Od  1.května  2011  po  dohodě  s  OÚ  Česká  Bříza  předání  kontrolu  pružinových 
houpadel správci hřiště panu Josefu Roubalovi.

 Přijata dotace od společnosti RWE ve výši 20.000Kč – využití – nakoupení cvičebních 
pomůcek a nábytku na pravidelnou činnost, vyčerpání dotace do 31.března 2012.

 Podána žádost o dotaci NADACI ČEZ na rok 2012.
 Fotografie  a  pozvání  na  akci  Sdružení  30.dubna  2011  uveřejněna  v  kalendáři 

Plzeňského kraje na rok 2012.
 Přes Sdružení bude Českým rozhlasem zprostředkované natáčení vzpomínek o České 

Bříze ( pan Singr, pan Kepka) – uskutečnění leden, únor 2012.
 Sdružení obdrželo zdarma lístky na dětskou kreslenou pohádku „ Velká vánoční jízda“ 

- 11 zájemců.

3. Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2011

Počáteční stav hotovosti k 1.1.2011 …………………………..13.420,- Kč
Stav hotovosti k 30.11.2011……………………………………..6.860,- Kč

Počáteční stav bankovní účet k 1.1.2011………………………24.253,71 Kč
Stav bankovní účet k 30.11.2011………………………………38.765,41 Kč

Příjmy sdružení jsou:

1) finanční dary a výpomoci
2) členské příspěvky
3) dobrovolné vstupné
4) vstupné zájmové činnosti
5) prodej občerstvení akce
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1. V     roce 2011 obdrželo sdružení finanční dary a výpomoci v     celkové výši 51.470,- Kč  

-  finanční dotace Obec Česká Bříza   ve výši  23.770,- Kč
-  finanční dotace RWE ve výši 20.000,- Kč
-  finanční dar  P.D.Elektro-team s.r.o. pan Pavel Daněk  3.000,- Kč
-  finanční dar pan MVDr. Pavel Dušek ve výši  2.000,- Kč
-  finanční dar pan Jiří Frenkl ve výši 1.500,- Kč
- drobné finanční dary v celkové výši 1.200,- Kč 
 
Finanční  prostředky  z darů  ve  výši  31.470  ,-  Kč  byly  použity  na  zajištění  programů  na 
pořádané akce, dárky pro děti, údržba prostranství u pomníku, občerstvení a květiny na akci 
Sousedské posezení v září 2011 .
Dotace RWE ve výši 20.000,- Kč bude použita na nákup nábytku a cvičebního nářadí pro 
pravidelnou zájmovou činnost pro děti . 

2. Členské příspěvky 2011

K 30.11.2011  zaplatilo  členské  příspěvky  na  rok  2011  celkem  69  členů   tj.  6.900,-  Kč. 
Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny dárky k životním výročím a občerstvení na Valné 
hromadě. K 30.11.2011 je zůstatek těchto prostředků 2.535,- Kč.

3. Dobrovolné vstupné

V roce  2011  bylo  pořádáno  pět  akcí  s výběrem  dobrovolného  vstupného  v celkové  výši 
20.546,-  Kč.  Z těchto prostředků jsou placeny náklady na programy akcí,  poplatky OSA, 
materiál, ceny pro děti, poštovné, telefonní  poplatky a jiné režijní náklady.

4.   Vstupné na zájmové činnosti  

V roce  2011  bylo  vybíráno  vstupné  za  pravidelnou  zájmovou  činnost  –  práce  s dětmi 
ŠIKULKOVÉ a  KRTEČKOVÉ.  Vybrané  prostředky  jsou  beze  zbytku  proinvestovány  do 
výtvarných pomůcek, dárečků pro děti a cvičebních pomůcek.
Do 3.2.2011 probíhalo pod hlavičkou sdružení ještě cvičení pro ženy – Bodyforming a Břišní 
tance. Veškeré vybrané vstupné bylo proplaceno lektorkám.

5. Prodej občerstvení

Z doplňkového prodeje občerstvení na akcích bylo získáno celkem 19.589,- Kč a vynaložené 
prostředky na nákup zboží činily 14.238,- Kč. Zisk ve výši 5.351,- Kč bude použit na úhradu 
režijních nákladů sdružení .
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4. Revizní zpráva

Dne 7.  prosince  2011 revizorka  Sdružení  Eva  Karasová  provedla  kontrolu  hospodaření  a 
neshledala žádné nesrovnalosti.

5. Změny ve správní radě Sdružení v roce 2011
 
Ze správní rady odešla paní Markéta Kraftová, Drahomíra Mottlová, Kateřina Jirková, Jan 
Brožek a Andrea Kučerová. Nový návrh: správní rada bude mít pouze šest stávajících členů.
      Hlasování: všichni přítomni, tj. 40 hlasů pro nový návrh.
      Ekonomka Sdružení – zvolena Lenka Komancová.
      Kronikářka Sdružení – zvolena Ivana Kobrová.

6. Plánované akce na rok 2012

Kloboukový bál – 5. února 2012
Slet čarodějnic – 30. dubna 2012
Život na zámku a v podzámčí – 16. června 2012
Podzimní paráda – 1. září 2012
Světelná šou – 20. října 2012
Rozsvícení vánočního stromečku – 2. prosince 2012
Setkání s čertem a Mikulášem – 5. prosince 2012
Slavnostní valná hromada – 15. prosince 2012

7. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2012

Členský příspěvek stanoven na rok 2012 ve výši 100Kč – odsouhlaseno všemi přítomnými 
členy. 

4

http://www.ospcb.cz/


OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Česká Bříza 115, 330 11 Třemošná

IČO 22737910
www.ospcb.cz; email: cigankova.m@volny.cz

8. Plánovaný rozpočet  Sdružení na rok 2012

Příjmy:

1. členské příspěvky                  7.000,- Kč
2. finanční dary , výpomoci     25.000,- Kč
3. dobrovolné vstupné              15.000,- Kč
--------------------------------------------------------
Celkem                                     47.000,- Kč

Výdaje:

1. pořádané akce                        30.000,- Kč
2. pravidelná činnost                   7.000,- Kč
3. výročí členů                             5.000,- Kč
4. ostatní                                      5.000,- Kč
--------------------------------------------------------
Celkem                                       47.000,- Kč

9. Diskuse a závěr

Poděkování od pana starosty za činnost Sdružení.

Popřání krásných vánočních svátků  a přání do nového roku všem přítomným.

10. Kulturní program

Vystoupení ZUŠ Stříbro, dramatický kroužek pod vedením paní Věry Wankové (spolupráce se 
sdružením Usměvavé sluníčko – Zruč), hraní na kytaru – Deniska Kučerová.

Valnou hromadu vedla: Zápis vyhotovila dne 15. prosince 2011:

Miroslava Cigánková Miroslava Cigánková
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