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Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 11. 6. 2021 

od 18 hodin v klubovně spolku 

Účast: dle listiny přítomných 

 

Pořad:   

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2020 

3. Finanční zpráva 

4. Návrh plánu činnosti  

5. Volba členů statutárního orgánu spolku 

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. 

  V roce 2020 byly akce spolku zčásti narušeny protipandemickými opatřeními. 

Rozvolnění v letních měsících umožnilo prohlídku kostela v rámci akce Noc kostelů a stejně tak 

se v Solopyskách konal tradiční bartolomějský sraz Veteránů. Všechny podzimní a zimní akce 

byly zrušeny. 

 

K BODU 3. 

Pokladník spolku Marie Horáková seznámila přítomné s hospodařením spolku za rok 

2019 a přednesla návrh rozpočtu na rok 2020. Podrobný finanční plán lze nahlédnout v zápisu 

ze setkání kontrolní komise v tomto roce. Finanční rozpočet byl přítomnými jednomyslně 

schválen, nikdo se nezdržel hlasování. 

K BODU 4. 

  I tento rok bude poznamenán protipandemickými omezeními, proto se v rozsahu činnosti 

drží spolek při zemi a soustředí se na plánování zásadních akcí. Těmi jsou Noc kostelů (již 

proběhla v květnu), srpnová Bartolomějská jízda a adventní Vánoční koncert. O všech akcích 

budeme podrobně informovat na webových stránkách spolku. 

Plán činnosti spolku byl schválen všemi hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K BODU 5. 

Po dvou letech bylo nutné opět zvolit statutární zástupce spolku. Předsedou spolku byl 

navržen Josef Mrňák, který byl zvolen všemi přítomnými, nikdo se nezdržel hlasování. Na 

místopředsedkyni spolku byla navržena Markéta Mikulková, ta byla zvolena všemi přítomnými, 
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nikdo se nezdržel hlasování. Jako finanční hospodářka byla navržena Marie Horáková, její 

zvolení potrvdili svými hlasy všichni přítomní, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K BODU 6. 

V diskuzi nebyly žádné příspěvky. 

K BODU 7. 

Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti a hospodaření spolku 

za rok 2020.  

Byl odsouhlasen plán činnosti spolku na rok 2021. 

Byl odsouhlasen rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný ve výši 117 700 Kč. 

Byli zvoleni členové statutárního orgánu spolku. Předsedou spolku se stal Josef Mrňák, 

místopředsedkyní Markéta Mikulková, finanční hospodářkou Marie Horáková 

         

 Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin. 

 

Zapsala: Markéta Mikulková 

Schválil: předseda spolku Josef Mrňák  

 

 

 

 

 

 


