Spolek za záchranu kostela ve Starkoči, Starkoč 26, PSČ 28601, IČO: 05121116

Zápis z členské schůze
Spolku za záchranu kostela ve Starkoči
Datum a místo konání: 7.srpna 2020 Sokolovna, Starkoč 109, 286 01 Čáslav
Přítomni: viz připojená presenční listina
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Ověření počtu přítomných dle listiny přítomných
Schválení programu
Volba ověřovatele a zapisovatele
Zpráva o činnosti rady Spolku a Spolku za uplynulé období
Roční účetní závěrka za r.2019 a výhled na rok 2020
Diskuse k předneseným zprávám
Schválení usnesení

Průběh jednání:
1) Zahájení členské schůze
Členskou schůzi zahájil a řídil předseda spolku Vladimír Dvořák
2) Ověření počtu přítomných dle listiny přítomných
Podle přiložené presenční listiny je přítomno 22 členů spolku z celkového počtu 39 členů
tj.56,4%
3) Schválení programu
Přítomní schválili navržený program
PRO: 22 PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0

4) Volba ověřovatele a zapisovatele
Předsedající navrhl Annu Kodlovou jako zapisovatele a p. Jasanovskou Zdeňku a p.
Vraného Ladislava a jako ověřovatele zápisu.
PRO: 22 PROTI 0 , ZDRŽELI SE 0

5) Zpráva o činnosti rady Spolku a Spolku za uplynulé období
Zprávu o činnosti rady Spolku za r. 2019 přednesl předseda Vladimír Dvořák Poděkoval
všem přítomným za jejich podporu, účast na pořádaných akcích a za poskytnuté dary,
poděkoval rovněž p. Královi a p. Vášovi za práci na ozdobném kování oken kostela a všem
členkám spolku za hlídání výstav pořádaných v kostele.
Předseda informoval o současném stavu v přípravě zpracování žádosti o zařazení kostela do
programu MK za záchranu architektonického dědictví a také o akcích, které budou
v letošním roce v kostele uspořádané.
Zpráva je přílohou zápisu.
6) Roční účetní závěrka za r. 2019 a výhled na rok 2020
O výsledcích hospodaření za rok 2019 podala informaci hospodářka ing. Anna Kodlová.
Výkaz o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích je přílohou tohoto zápisu.
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7) Diskuse k předneseným zprávám
P.Svobodová přednesla návrh, aby spolek nechal zpracovat informační plakátek o kostele
a umístil jej v informačním centru v Čáslavi.
8) Schválení usnesení
Členská schůze schválila:
1) Zprávu o činnosti Rady spolku a spolku za rok 2019
2) Účetní závěrku za r.2019 a výhled na rok 2020
PRO 22 PROTI 0 ZDRŽELI SE: 0

zapsal:
podpis:

ing.Anna Kodlová

zápis ověřily:
podpis:

Zdeňka Jasanovská

Datum

Ladislav Vraný

Datum

Datum

podpis:
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