OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Česká Bříza 115, 330 11 Třemošná
IČO 22737910
www.ospcb.cz; email: cigankova.m@volny.cz

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013
ze dne: 14. prosince 2013
počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013
3. Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2013
4. Revizní zpráva
5. Plán akcí na rok 2014
6. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2014
7. Volba správní rady a revizora na pětileté období
8. Plánovaný rozpočet na rok 2014
9. Diskuse a závěr
10. Kulturní program
11. Rozloučení

1. Zahájení


přivítání členů



Děkujeme všem členům, celé správní radě, sponzorům a příznivcům za podporu a
spolupráci v roce 2013. 28.dubna 2013 oslavilo sdružení pět let své činnosti,
poděkování současným členům SR i těm předchozím.



Sdružení má celkem 68 členů

2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013


Celkem Sdružení uspořádalo 11 akcí ( z toho 1 Valná hromada ) - krátké shrnutí.
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Akcí se stále zúčastňuje průměrně 100 – 120 dětí. Hodně akce jezdí podporovat lidé z
okolí, toho si Sdružení váží.



Akce - „Cesta kolem světa“- sdružení finančně podpořilo pestrý program, „Sousedské
posezení“ - přes 100lidí, stálý zájem, za dva roky sdružení tuto akci zopakuje, tato
akce je více finančně náročná.



Pravidelná činnost – kroužek – Šikulkové, Krtečkové, Čábuzáci, o zájmovou činnost
je zájem pěkný. Poděkování vedoucím a předání vánoční květiny – Aleně Košťálové,
Aleně Stupkové, Ivaně Kobrové, Mirce Cigánkové, Ireně Schneiderové, Marcele
Janouškové, Lence Komancové. Výzva pro členy i nečleny sdružení – zájemci o
výpomoc kroužku „Čábuzáci“ v termínu od 20.3. do 31.5.2014.



Péče o pomník a okolí – poděkování paní Janě Kužílkové a Lence Komancové.
Dodání mulčovací kůry, zeminy a rostlin během celého roku.



Přijata dotace od společnosti RWE ve výši 12.000Kč – využití – na náklady spojené s
akcemi pro děti na rok 2013..



Přijata dotace od společnosti Veolia ve výši 20.000 Kč – využití – nákup sportovních
a didaktických pomůcek pro děti Mateřské školy Česká Bříza. Poděkování MŠ za
spolupráci v letošním roce.



Během roku uveřejnění článků v Plzeňském deníku a v týdeníku 5 + 2 dny.



Do každého čísla Českobřízského zpravodaje dodány příspěvky o činnosti Sdružení.



Občerstvení na akcích – kdo by měl zájem o upečení buchty, uvaření nějaké dobroty
pro účel prodeje na akci, je vítán. Tento způsob občerstvení se v letošním roce
osvědčil, budeme takto i nadále pokračovat.



Během roku se sdružení zapojilo do projektu „Dobrotety“, poděkování těm, kdo
projekt podpořil. I v následujícím roce bude tento projekt sdružení podporovat.



Od 1.října 2013 je stala dočasnou místopředsedkyní paní Irena Schneiderová, paní
Kateřina Majnerová z funkce rezignovala.



Od 1.1.2014 změna názvu OSPČB – na Spolek přátel České Břízy – změna
občanského zákoníku, další změny budou ujasněny.

3. Zpráva o hospodaření sdružení od 1.1.2013 do 30.11.2013
Počáteční stav hotovosti k 1.1.2013 ……………………………..5.338,- Kč
Stav hotovosti k 30.11.2013…………………………….………..5.917,- Kč
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Počáteční stav bankovní účet k 1.1.2013………………………11.800,61 Kč
Stav bankovní účet k 30.11.2013…………………………… …9.134,41 Kč
Příjmy sdružení jsou:






finanční dary a výpomoci
členské příspěvky
dobrovolné vstupné
vstupné zájmové činnosti
prodej občerstvení akce

1.V roce 2013 obdrželo sdružení finanční dary a výpomoci v celkové výši 52.000,- Kč
- finanční příspěvek Obec Česká Bříza ve výši 20.000,- Kč
- finanční dar RWE Energie a.s. ve výši 12.000,- Kč
- finanční dar Nadační fond VEOLIA 20.000,- Kč
Veškeré finanční prostředky z darů byly použity na zajištění programů na pořádané akce,
dárky pro děti. MŠ Česká Bříza bylo poskytnuto 20.467,- Kč na hračky a sportovní vybavení.

2.Členské příspěvky 2013
K 30.11.2013 zaplatilo členské příspěvky na rok 2013 celkem 56 členů tj.5.600,- Kč
Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny dárky k životním výročím a občerstvení na Valné
hromadě. K 30.11.2013 je zůstatek těchto prostředků 3.541,- Kč.
3. Dobrovolné vstupné
K 30.11.2013 bylo pořádáno šest akcí s výběrem dobrovolného vstupného v celkové výši
18.658,- Kč. Z těchto prostředků jsou placeny náklady na programy akcí, poplatky OSA,
materiál, ceny pro děti, poštovné, telefonní poplatky a jiné režijní náklady.
4. Vstupné na zájmové činnosti
V roce 2013 bylo vybíráno vstupné za pravidelnou zájmovou činnost – práce s dětmi
ŠIKULKOVÉ , KRTEČKOVÉ, ČÁBUZÁCI. Vybrané prostředky jsou beze zbytku
proinvestovány do výtvarných pomůcek, dárečků pro děti a cvičebních pomůcek.
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5. Prodej občerstvení
Z doplňkového prodeje občerstvení na akcích bylo získáno celkem 15.624,- Kč a vynaložené
prostředky na nákup zboží činily 12.370,- Kč. Zisk ve výši 3.254,- Kč bude použit na úhradu
režijních nákladů sdružení .

4. Revizní zpráva
Dne 6. prosince 2013 revizorka Sdružení Eva Karasová provedla kontrolu hospodaření a
neshledala žádné nesrovnalosti.

5. Plán akcí na rok 2014
Beseda o historii České Břízy – 25. ledna 2014
Den pohybu, krásy a radosti – 15. března 2014
Křížem krážem po České republice – 21. června 2014
Loučení s podzimem – 18. října 2014
Rozsvícení vánočního stromečku – 30. listopadu 2014
Setkání s čertem a Mikulášem – 5. prosince 2014
Slavnostní valná hromada a výstava betlémů – 13. prosince 2014

6. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2014
Členský příspěvek stanoven na rok 2014 ve výši 100,- Kč – odsouhlaseno všemi přítomnými
členy.

7. Volba správní rady a revizora na pětileté období
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy – členi správní rady na pětileté období jsou Miroslava
Cigánková, Irena Schneiderová, Alena Stupková, Ivana Kobrová, Lenka Komancová,
revizorkou SPCB se stala paní Jana Egerová. Další volby SR a revizora budou v prosinci roku
2018.
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8. Plánovaný rozpočet na rok 2014
Příjmy:
1. členské příspěvky
2. finanční dary , výpomoci
3. dobrovolné vstupné

5.600,- Kč
30.000,- Kč
18.000,- Kč

Celkem

53.600,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------Výdaje:
1. pořádané akce
2. pravidelná činnost
3. výročí členů
4. ostatní

35.000,- Kč
8.000,- Kč
3.000,- Kč
7.600,- Kč

Celkem

53.600,- Kč

9. Diskuse a závěr
Popřání krásných vánočních svátků a přání do nového roku všem přítomným.

10. Kulturní program
Od 16.00 hodin akce pro veřejnost - „Výstava betlémů“ - divadelní vystoupení oddílu
Čábuzáci. Výstavka výrobků dětí Šikulkové. Tvořivá dílnička pro děti i dospělé.

Valnou hromadu vedla:

Zápis vyhotovila dne 20. prosince 2013:

Miroslava Cigánková

Miroslava Cigánková
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