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Zápis ze schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 9. 11. 2019 od 

19 hodin v klubovně spolku 

Účast: dle listiny přítomných 

 

Pořad:   

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení srazu veteránů 

3. Finanční zpráva 

4. Příspěvek na obnovu kostela 

5. Přijmutí nového člena 

6. Zpráva o průběhu opravy věže kostela 

7. Diskuze 

8. Usnesení a závěr 

 

K BODU 1. 

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Zapisovatelkou pověřil Markétu 

Mikulkovou. Dle listiny přítomných vyplynulo, že tato schůze je usnášeníschopná. Předseda 

spolku navrhl program jednání, s kterým všichni souhlasili. 

K BODU 2. 

  Předseda spolku poděkoval za spolupráci na srpnovém srazu veteránů. Zásluhou 

všech, kteří s akcí vypomáhali, se Bartolomějská jízda vydařila, což dokládají i pozitivní ohlasy 

účastníků. Těch bylo více než loni. Jízdy se zúčastnilo okolo sta automobilů a motocyklů. 

 

K BODU 3. 

Marie Horáková vyhodnotila veteránskou akci z finančního hlediska. 

příjmy 2019 (dobrovolné vstupné, registrace, večerní tancovačka)         49 650.- 

výdaje 2019(organizace srazu, kulturní doprovod během akce)               25 015,- 

celkem zisk                                                                                                         24 635.- 

Pro srovnání byly uvedeny částky z loňské veteránské jízdy. 

příjmy 2018                       46 170.- 

výdaje 2018                      27 849.- 

celkem zisk                        18 321.- 

Na účtu je ke dni 9. 11. 2019 214 868 Kč.  

Na pokladně je ke dni 9. 11. 2019 9 984 Kč. 
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K BODU 4. 

   Stejně jako v minulých letech navrhl předseda spolku příspěvek 100 000 Kč farnosti Kolín 

na opravu věže kostela. S návrhem souhlasili všichni přítomní, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K BODU 5. 

Pan Josef Mrňák představil zájemce o členství ve spolku. Pro přijetí Evy Rau hlasovali 

všichni přítomní, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K BODU 6. 

Na opravu kostela byla ve veřejné soutěži již potřetí vybrána nová firma.  

První firma provedla tesařské práce. Následující firma postavila lešení a usadila věž na 

místo. Nově vysoutěžená firma má za úkol zajistit oplechování věže. Potřebnou částku 

1 300 000 Kč má vlastník kostela k dispozici. Po těchto pracích bude třeba udělat novou 

fasádu kostelní věže. Následně budeme usilovat o rekonstrukci kostelní lodě, jejíž projekt je již 

připrav 

K BODU 7. 

 V diskuzi se jednalo o výsadbě ovocných stromků, jež obci zajistil městys Suchdol. 

Jako nejvhodnější místo bylo vybráno dětské hřiště. Podpořen byl také návrh výsadby, a to 

tzv. adopcí stromu. Bližší informace o výsadbě budou upřesněny. 

Starostka městyse Suchdol v diskuzi poděkovala místnímu spolku za aktivní účast 

v soutěži „Vesnice roku“. 

 

K BODU 8. 

Na schůzi byl odsouhlasen příspěvek farnosti Kolín na opravu kostelní věže ve výši 

100 000 Kč. Do spolku byla přijata Eva Rau.  

         

 Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:30 hodin. 

 

Zapsala: Markéta Mikulková 

Schválil: předseda spolku Josef Mrňák  
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