
 

BARTOLOMĚJ z.s. 8. 7. 2018 

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU BARTOLOMĚ J Z.S. KONANÉ OD 18 HODIN V SOLOPYSKÁCH 

V KLUBOVNĚ SPOLKU DNE 8. 7. 2018 

 

Účast dle listiny přítomných 

Pořad:   

1. Zahájení 

2. Příprava akce Bartolomějská jízda 

3. Věž kostela 

4. Vodovod, elektřina, kanalizace 

5. Zpráva finančního hospodáře 

6. Diskuze  

7. 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.  

 Na schůzi byla projednána akce Bartolomějská jízda. Ta se začne v 10 hodin. Do půl 12 potrvá 

prezentace vozů a odjezd na spanilou jízdu. Během spanilé jízdy bude v Solopyskách odpolední program. Po 

poledni představí dravé ptáky sokolníci, pak vystoupí kolínská společnost Po právu. Po jejím vystoupení se 

budou veteráni navracet z veteránské jízdy a proběhne vyhlášení soutěže elegance. Od 20 hodin se bude konat 

večerní zábava. 

 Konzultovalo se obsazení jednotlivých stanovišť a také přípravné a úklidové práce před vlastní akcí.  

 

K BODU 3.  

  Tesaři namontovali věž, která stála v Praze. V září nastoupí klempíři. Do konce roku však nebude věž 

hotová. Příští rok však předpokládáme dokončení věže včetně fasády. 

Bude vyhotoven projekt na obnovu kostelní lodě, na jehož vypracování dá kolínská diecéze 80 000 Kč. 

 

K BODU 4.  

 Práce na hlavním řádu vodovodu by měly začít v říjnu – listopadu. Projekt na zbývající část obce je nyní 

ve fázi rozpracovanosti. Předběžný odhad začátku prací na vodovodu pro zbytek obce je konec roku 2019. 

Projekt na umístění elektrického vedení do země by měl být hotov do dvou let. Celkově by mělo být 

hotovo do čtyř let. 

Kanalizace by měla být do roku 2022. 
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K BODU 5.  

 Noc kostelů navštívilo 124 lidí, vybralo se 5 327 Kč, z čehož byly zaplaceny výdaje a na účet bylo dáno 

3 500 Kč, do pokladny 520 Kč.  

Na účtě je k dnešnímu dni 184 020 Kč. 

 

K BODU 6.  

 V diskuzi se projednával průběh akce Bartolomějská jízda. 

  

K BODU 7.  

 Projednal se program akce Bartolomějská jízda. Na tuto akci se rozdaly úkoly jednotlivým osobám. 

Předseda informoval o stavu prací na kostelní věži a také na vodovodu v obci. Finanční hospodářka informovala 

o stavu financí spolku. 

  

Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin. 

 

Zapsala: Markéta Mikulková 

Schválil: předseda spolku Josef Mrňák  

 


