
SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Česká Bříza 115, 330 11 Třemošná

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

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015
ze dne: 23. října 2015

počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015
3. Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2015
4. Revizní zpráva

      5.   Volba změny názvu OSPČB na Spolek přátel České Břízy
      6.   Volba nových stanov spolku
      7.   Volba výboru spolku
      8.   Plán akcí  na rok 2016
      9.   Stanovení výše členského příspěvku na rok 2016
    10.   Plánovaný rozpočet na rok 2016
    11.   Diskuze a závěr

1. Zahájení

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

spolupráci v roce 2015.
 Sdružení má celkem 43 členů (platících ke dni 23.10.2015)

2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015

 Celkem Sdružení uspořádalo 3 akce ( do konce roku ještě uspořádá 3 dle plánu ) - 
krátké shrnutí. 
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 Pravidelná činnost – kroužek – Krtečkové, Čábuzáci, o zájmovou činnost je zájem 
pěkný.  Poděkování  vedoucím  kroužků.  Vedoucí  se  každým  rokem  zúčastňuje 
seminářů ohledně první pomoci dětí a cvičení.

 Péče o pomník a okolí - stále.
 Přijata  dotace  od  Obce  Česká  Bříza  20.000  Kč  na  činnost  sdružení  -  dotace 

vyúčtována.
 Během roku uveřejnění článků v Plzeňském deníku.
 Do každého čísla Českobřízského zpravodaje dodány příspěvky o činnosti sdružení.
 Sdružení  nechalo  na  jaře  zhotovit  a  zabudovat  cedulku  "LÍPA SVOBODY".  Na 

podzim  Sdružení  obnovilo  křížek  "V  BRANCE".  Panu  Stanislavu  Veverkovi 
děkujeme za zhotovení obou děl.

 Zrušeno  telefonní  číslo  Sdružení,  telefonický  kontakt  na  Sdružení  je  721465789 
(předsedkyně Mirka Cigánková).

3. Zpráva o hospodaření sdružení od 1.1.2015 do 30.9.2015

Počáteční stav hotovosti k 1.1.2015 ……………………………..4.122,- Kč
Stav hotovosti k 30.9.2015…………………………….…..……..1.909,- Kč

Počáteční stav bankovní účet k 1.1.2015………………………10.559,31 Kč
Stav bankovní účet k 30.9.2015……………………………  …18.257,69 Kč

Příjmy sdružení jsou:

 finanční dary a výpomoci
 členské příspěvky
 dobrovolné vstupné
 vstupné zájmové činnosti

   3.1.V     roce 2015 obdrželo sdružení finanční dary a výpomoci v     celkové výši 22.000,- Kč  

-  finanční příspěvek Obec Česká Bříza   ve výši  20.000,- Kč
-  finanční dar MVDr. Dušek ve výši 2.000,- Kč
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Veškeré finanční prostředky z darů jsou použity na zajištění programů na pořádané akce, 
dárky pro děti. 

   3.2.Členské příspěvky 2015

K 30.9.2015 zaplatilo členské příspěvky na rok 2015celkem 36 členů  tj.3.600,- Kč
Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny dárky k životním výročím a občerstvení na Valné 
hromadě. K 30.9.2015 je zůstatek těchto prostředků 2582,- Kč.

   3.3. Dobrovolné vstupné 

K 30.9.2015 byly pořádány dvě akce s výběrem dobrovolného vstupného v celkové výši 
4.162,- Kč. Z těchto prostředků jsou placeny náklady na programy akcí, poplatky OSA, 
materiál, ceny pro děti, poštovné, telefonní  poplatky a jiné režijní náklady.

   3.4.   Vstupné na zájmové činnosti  
 
V roce 2015 bylo vybíráno vstupné za pravidelnou zájmovou činnost – práce s dětmi 
KRTEČKOVÉ, ČÁBUZÁCI. Vybrané prostředky jsou beze zbytku proinvestovány do 
výtvarných pomůcek, dárečků pro děti a cvičebních pomůcek.

4. Revizní zpráva

Dne 18.  října  2015 revizorka  Sdružení  Lenka Jelínková provedla  kontrolu  hospodaření  a 
neshledala žádné nesrovnalosti.

5. Volba změny názvu OSPČB

Všemi přítomnými členy odsouhlasen nový název - Spolek přátel České Břízy.

6. Volba nových stanov spolku

Všemi  přítomnými  členy  byly  odsouhlaseny  nové  stanovy  spolku,  s  kterými  byli  řádně 
seznámeni.
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7. Volba výboru spolku

Všemi  přítomnými  členy  byl  odsouhlasen  tříčlenný  výbor  spolku  na  pětileté  období  - 
Miroslava Cigánková, Lubomír Volter a Irena Schneiderová.
Výbor veřejně zvolil tyto funkce - předseda - Miroslava Cigánková, místopředseda - Lubomír 
Volter, ekonom - Irena Schneiderová.

8. Plán akcí na rok 2016

Čarodějnický slet – 30. dubna 2016
            Z pohádky do pohádky – 18. června 2016

Podzimní rej – 22. října 2016
Setkání s čertem a Mikulášem – 5. prosince 2016
Slavnostní valná hromada a Andělská výstava – 10. prosince 2016

9. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2016

Členský příspěvek stanoven na rok 2016 ve výši 100,- Kč – odsouhlaseno všemi přítomnými 
členy.

10. Plánovaný rozpočet na rok 2016

 
Příjmy:

1. členské příspěvky                  3,600,- Kč
2. finanční dary , výpomoci     20.000,- Kč
3. dobrovolné vstupné                6.000,- Kč
Celkem                                     29.600,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------
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Výdaje:

1. pořádané akce                        20.000,- Kč
2. pravidelná činnost                   4,000,- Kč
3. výročí členů                             3.600,- Kč
4. ostatní                                      2.000,- Kč

Celkem                                       29.600,- Kč

                            
10. Diskuse a závěr

Valnou hromadu vedla:
Miroslava Cigánková

Zápis vyhotovila dne 26. října 2015:
Miroslava Cigánková

5

http://www.ospcb.cz/

