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Zápis z výroční schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 11. 3. 2022 

od 18 hodin v klubovně spolku 

Účast: dle listiny přítomných 

 

Pořad:   

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2021  

3. Finanční zpráva 

4. Návrh plánu činnosti na rok 2022 

5. Diskuze 

6. Usnesení a závěr 

 

K BODU 1. 

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Zapisovatelem pověřil Jana 

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

navrhl program jednání, s kterým všichni souhlasili. 

K BODU 2. 

  V roce 2021 se uskutečnila Noc kostelů a stejně tak se v Solopyskách konal tradiční 

bartolomějský sraz Veteránů. Všechny podzimní a zimní akce byly zrušeny kvůli vládním 

opatřením. Ne tak Novoroční vycházka, která se již tradičně konala 1. ledna. 

 

K BODU 3. 

Pokladník spolku Marie Horáková seznámila přítomné s hospodařením spolku za rok 

2021 a přednesla návrh rozpočtu na rok 2022. Podrobný finanční plán lze nahlédnout v zápisu 

ze setkání kontrolní komise v tomto roce, jež se sešla 17. 2. 2022 a shledala hospodaření spolku 

bez závad. Finanční rozpočet byl schválen 16 hlasy, jeden se zdržel hlasování. 

K BODU 4. 

  V roce 2022 plánuje spolek tradiční akce, kterými jsou: 

 

⛪       úklid obce 26. 3. 

⛪       Noc kostelů 10. 6. 

⛪       Bartolomějská jízda 20. 8. 

⛪       Vánoční koncert 

⛪       Novoroční vycházka 1. 1. 2023 

 

 O všech akcích budeme podrobně informovat na webových stránkách spolku. 

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

 

K BODU 6. 

V diskuzi nebyly žádné příspěvky. 
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K BODU 7. 

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

za rok 2021.  

Byl odsouhlasen plán činnosti spolku na rok 2022. 

Byl odsouhlasen rozpočet na rok 2022 se schodkem 14 400 Kč. Schodek rozpočtu 

bude vyrovnán z rezervy na BÚ spolku. 

         

 Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin. 

 

Zapsal: Jan Mikulka 

Schválil: předseda spolku Josef Mrňák  

 

 

 

 

 

 

 


