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Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 7. 3. 2020 od 18 hodin 

v klubovně spolku 

Účast: dle listiny přítomných 

Pořad:   

1. Zahájení 

2. Shrnutí činnosti spolku za rok 2019 

3. Finanční zpráva 

4. Plán činnosti spolku na rok 2020 

5. Zpráva o průběhu opravy věže kostela 

6. Diskuze 

7. 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. 

  Markéta Mikulková shrnula činnost spolku za rok 2019. Spolek Bartoloměj organizoval či se spolupodílel 

na konání patnácti akcí během uplynulého roku. Z těch hlavních a již tradičních jsou to novoroční vycházka, 

jízda veteránů, podzimní a adventní koncert v kostele. Pan Mrňák poděkoval všem, kteří se na konání akcí 

podíleli.  

K BODU 3. 

Marie Horáková přednesla zprávu finančního hospodáře. 

Kontrola rozpočtu za rok 2019 

Příjmy skutečné Výdaje skutečné 

Vlastní činnost spolku – 

2019 
36 200,00 

Zeleň a úpravy 

dětského hřiště 

0, 00 

Členské příspěvky - 2019 2 500,00 
Náplň do tiskárny, 

fleška 

1370,00 

Sponzorské dary- 2019  57 000,00 

Propagace, 

diplomy,dekorace  

Schůzovní činnost 

 

17 563,00 

Příspěvek obce na 

činnost – 2019 (dotace) 
30 000,00 

Příspěvek na opravu 

věže kostela 

100 000,00 

Příjmy celkem - 2019 125 700,00 Výdaje celkem 
117 563,00 

Rozdíl proti předpokl.  -9 300,00  
 

  Nevyčerpáno 
8 137,00 
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Návrh rozpočtu na rok 2020 

Příjmy předpokládané 
Výdaje předpokládané 

Vlastní činnost spolku – 

2020 
35 000,00 Opravy dětského hřiště 

500, 00 

Členské příspěvky - 2020 2 500,00 Akce-děti a rodiče,  
3 000,00 

Sponzorské dary- 2020  40 000,00 
Propag., zajištění akcí 

Diplomy, dekorace  

10 000,00 

Příspěvek obce na činnost 

– 2020 (dotace) 
30 000,00 JV –  program 

10 000,00 

  
Schůzovní činnost, 

Vánoce 

4 000,00 

  
Příspěvek na opravu 

věže kostela 

80 000,00 

Příjmy celkem - 2020 107 500,00 Výdaje celkem 
107 500,00 

 

 

K BODU 4. 

Pan Josef Mrňák představil plánovanou činnost spolku. Ani tento rok nechybí tradiční akce jako je 

veteránská jízda, podzimní a adventní koncert v kostele, rozsvěcení vánočního věnce či předávání 

betlémského světla.  Ostatní akce během roku budou řešeny operativně a bude o nich informováno na 

webových stránkách.  

K BODU 6. 

Loni přišel spolek Bartoloměj o dotaci z fondu Záchrany kulturního dědictví. Tato nemilá událost 

zpomalila práce na rekonstrukci. Spolku byly přiznány dotace z Havarijního fondu (cca 400 000 Kč) a 

z fondu Středočeského kraje (cca 200 000 Kč), díky nimž mohly alespoň nejnutnější práce na opravě 

pokračovat.  

Díky velkému úsilí pana Mrňáka byl spolek Bartoloměj opět zařazen do fondu Záchrany kulturního 

dědictví. S přispěním této dotace předpokládáme letos dokončení prací na kostelní věži. Při následném 

čerpání z tohoto fondu je počítáno se započetím oprav kostelní lodě, na něž je již projekt připraven. 

Příspěvek spolku majiteli kostela v roce 2020 byl navržen na částku 80 000 Kč. 

K BODU 7. 

 V diskuzi byl na návrh Zuzany Pražákové projednán stav webových stránek spolku. Je třeba 

prodloužit platnost těchto stránek a také zvětšit kapacitu za účelem zveřejňování fotografií informujících o 

činnosti spolku. Tímto byla pověřena Markéta Mikulková. 

Dalším bodem diskuze byly drobné akce spolku, jako je Den dětí, Noc kostelů, jarní tvoření 

v hasičárně apod. Konkrétní termíny nebyly napevno stanoveny, informace budou na webu. 
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K BODU 8. 

Členská schůze vzala na vědomí zprávu finanční hospodářky o výdajích spolku za rok 2019, vzala na 

vědomí zprávu o činnostech spolku za rok 2019. 

Přítomní odsouhlasili plán činnosti spolku na rok 2020, návrh rozpočtu na rok 2020 a příspěvek na 

opravu kostelní věže ve výši 80 000 Kč. Pro všechny výše uvedené události hlasovali všichni přítomní, nikdo se 

nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti. 

         

 Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin. 

 

Zapsala: Markéta Mikulková 

Schválil: předseda spolku Josef Mrňák  

 

 

 

 

 

 


