Spolek za záchranu kostela ve Starkoči
286 01 Čáslav

Zápis z ustavující schůze
Spolku za záchranu kostela ve Starkoči
Datum a místo konání ustavující schůze:
20. 2. 2016 – Sokolovna, Starkoč 109, 286 01 Čáslav
Svolavatel:
Obec Starkoč – Jan Jiskra
Přítomni:
Viz. Listina přítomných a přihlášky do Spolku
Program:
1. Zahájení
2. Ověření počtu přítomných dle listiny přítomných
3. Schválení programu
4. Volba ověřovatele a zapisovatele
5. Stanovení výše členských příspěvků
6. Schválení stanov Spolku
7. Volba rady Spolku
8. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru
9. Založení bankovního účtu
10. Úkoly
11. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení
Schůzi zahájil starosta obce Jan Jiskra (dále jen předsedající), který vysvětlil důvody a klady založení toho
spolku.
Zdůraznil, že potřeba tohoto spolku je hlavně v potřebě záchrany kostela jako obrovské kulturní hodnoty.
Kostel je bohužel ať chceme či ne naší vizitkou. Je to historie naší obce a dominanta širokého okolí. Loňské
oslavy ukázaly jednoznačně obrovský zájem i z okolí. Tento je nyní potvrzen i vyhodnocením obecního
dotazníku, kdy z 83 respondentů vyslovilo 73% jako prioritu investice do záchrany kostela. Obec
zorganizovala toto založení spolku hlavně z následujících důvodů:
a) vlastní zaneprázdněností úkoly pro obecní úřady a nutností rozložení nutných úkolů na více lidí,
b) nový zákon o podpoře spolků a s tím spojených aktivit, které jsou z pohledu obce a jejího účetnictví
špatně účtovatelné, zvlášť pokud kostel není majetkem obce. Pro obec je jednodušší podpořit spolek a
další je již na spolku samotném,
c) spolek je daleko lépe vnímatelný z pohledu poskytovatele dotací. Budoucí opravy můžou být ve většině
jen z dotací,
d) mnoho příkladů i v sousedství (např. Zbyslavský kostel).
2. Ověření počtu přítomných dle listiny přítomných
Přítomní, kteří projevili zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky. Členský poplatek bude uhrazen po
založení bankovního účtu, nebo v hotovosti po zřízení pokladny a ustanovení pokladníka. Všichni zájemci
budou o tomto neprodleně informováni. Pokud zájemce neuhradí členský poplatek do 90-ti dnů od
zaslané výzvy na uvedený kontakt, přihláška pozbývá platnosti.
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V této chvíli je přítomno 16 zájemců o členství a 12 přítomných si nechává čas na rozmyšlenou, tak jak
vyplývá z vyplněných přihlášek a prezenční listiny.
3. Schválení programu
Předsedající přečetl program schůze, který byl zveřejněn na úřední desce obce, na vývěsce obce a na
internetových stránkách obce.
Usnesení 2016/1:
Přítomní schválili program navržený Janem Jiskrou - předsedajícím.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

4. Volba ověřovatele a zapisovatele
Předsedající navrhl, sebe jako zapisovatele a paní Blanku Sekerovou a Ing. Kodlovou Annu jako
ověřovatelky.
Usnesení 2016/2:
Přítomní schválili navržené ověřovatele a zapisovatele.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

5. Stanovení výše členských příspěvků
Předsedajícím schůze byla navržena výše členského příspěvku na 1000,- Kč/rok pro fyzickou osobu a
první rok, následně pak každý rok 500,- Kč. Pro právnickou osobu navrhl výši členského příspěvku na
5000,- Kč/rok
Následná diskuze však ukázala, že bude lepší sjednotit členský poplatek a nepřidávat vstupní poplatek.
Většinou byl odsouhlasen návrh na 500,- Kč ročně se splatností do 30.6. každého roku.
Usnesení 2016/3:
Přítomní schválili členské příspěvky ve výši 500,- Kč/rok se splatností do 30.6. každého roku.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

6. Schválení stanov Spolku
Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy přečetl předsedající a promítl na obrazovce celé znění.
Stanovy připravil svolavatel ve spolupráci s JUDr. Ticháčkem.
Usnesení 2016/4:
Přítomní schválili stanovy Spolku za záchranu Starkočského kostela.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

7. Volba rady Spolku
Předsedající vyzval přítomné zájemce o členství, aby se přihlásil ten, kdo chce kandidovat do rady spolku,
která bude pětičlenná. Předsedající navrhl pana Vladimíra Dvořáka a JUDr. Ticháčka Josefa.
Do rady Spolku se rozhodli následně kandidovat z přítomných:
Dvořák Vladimír
JUDr. Ticháček Josef
Crkal Zdeněk,
Ing. Kodlová Anna
Jiskra Jan
Vzhledem k tomu, že Spolek zatím nemá volební řád, předsedající vyzval k hlasování o tom, zda bude
volba tajná nebo aklamací.
Usnesení 2016/5:
Přítomní zvolili volbu rady Spolku aklamací.
PRO: 14 PROTI: 1 ZDRŽELI SE: 1
Dále předsedající ještě jednou přečetl jména kandidujících do rady Spolku a vyzval k hlasování o radě
jako celku.
Usnesení 2016/6:
Přítomní zvolili radu Spolku za záchranu kostela ve Starkoči ve složení:
Dvořák Vladimír, bytem: Na Provaznici 65/12,Kutná Hora, RČ: 640924/0354 nar.: 24.9.1964
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JUDr. Ticháček Josef, bytem: Janáčkovo nábřeží 476/43,Praha 5, RČ:450318/179, nar.:18.3.1945
Crkal Zdeněk, bytem: Lupenická 318/2, Praha 9,RČ: 480920/099, nar.: 20.9.1948
Ing. Kodlová Anna, bytem: Pod Jarovem 2032/22,Praha 3, RČ:535905/002, nar.: 5.9.1953
Jiskra Jan, bytem: Starkoč 54, okr.Kutná Hora, RČ:660102/1284, nar.: 2.1.1966
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Volba předsedy a hospodáře Spolku
Nově zvolení členové výboru Spolku se krátce sešli ve vedlejší místnosti a zvolili předsedu a hospodáře
spolku.
Usnesení2016/7:
Předsedou rady Spolku pro záchranu kostela ve Starkoči byl zvolen
Dvořák Vladimír, bytem Na Provaznici 65/12,Kutná Hora, RČ: 640924/0354
Hospodářem rady Spolku pro záchranu kostela ve Starkoči byla zvolena
Ing. Kodlová Anna, bytem Pod Jarovem 2032/22, Praha 3, 13000 RČ: 535905/002

8. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru
Přípravný výbor ve složení Dvořák Vladimír, JUDr. Ticháček, Jan Jiskra se v předchozím období zabývali
hlavně následujícími činnostmi:
- vyčištění kostela,
- příprava Stanov a registrace Spolku,
- jednání s církví a MěÚ Čáslav o postupu další rekonstrukce,
- jednání s NPÚ a získání závazného stanoviska na opravu lavic a vnitřních omítek,
- sbírka a koncert u příležitosti oslav 660 let obce, která k dnešnímu dni činní celkem 22 734 ,-Kč.

9. Založení bankovního účtu
Předseda a hospodář založí ihned po přidělení IČO bankovní účet. Při výběru banky upřednostní tu, která
nabídne služby bez poplatků, a zohlední umístění pobočky. Bankovním účtem budou disponovat
hospodář a předseda výboru Spolku.
10. Úkoly
Předseda SPOLKU zajistí zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu.
Výbor Spolku se sejde neprodleně po VZNIKU Spolku.

11. Závěr
Předsedající Jan Jiskra pogratuloval všem ke zvolení a poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi
Spolku ukončil. Nově zvolení členové rady poděkovali za zvolení.

zapsal:
podpis:

Jan Jiskra

Datum 29.2.2016

zápis ověřily: Ing. Kodlová Anna
podpis:

Datum 29.2.2016

Sekerová Blanka

Datum 29.2.2016

podpis:
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