Zápis č.13
Datum:
Čas:
Místo:

20.2.2010
17:00
Restaurace u Kališů

Zápis o 1. Výroční členské schůzi konané za přítomnosti 14 členů sdružení (Černý Jan,
Brustmann Aleš, Dužíková Petra, Ferda Dušan, Havlová Eva, Krutiš Libor, Krutišová
Hana, Plačková Hana, Kupská Lenka , Kotolanová Petra, Zaplatilková Hana, Zaplatilek
Martin, Adamovská Renata, Plaček Jan a 8 hostů Vanke Michal, Dužík Petr, Černá Jana,
Jedon Erik, Jedon Květoslav, Badinová Lenka, Badin Karel, Kouřilová Zuzana.
Schůzi zahájil předseda sdružení Ing. Jan Černý v 17:10 s následujícím pořadem:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za rok 2009
3. Zpráva o hospodaření za rok 2009
4. Volba kontrolní komise
5. Plán činnosti za rok 2010
6. Návrh rozpočtu pro rok 2010
7. Volné návrhy
8. Závěr
Úvodem přivítal předseda všechny přítomné, konstatoval, že Členská schůze je
usnášeníseschopná, neboť je přítomno 14 z 24 členů sdružení, tedy více než nutná jedna
třetina a poté přistoupil k programu schůze.
K bodu 2) sdělil, že v roce 2009 se sešel přípravný výbor 3x, konala se Ustavující
členská schůze, SR se sešla 6x. Uskutečnila se schůzka s vedením obce ohledně našeho
záměnu vybudovat Veřejně přístupné dětské hřiště a rozsvítit Vánoční strom.
Dále připomenul seznam akcí konaných sdružením v roce 2009: Malování křídou
v Sadech, Drakiáda, Lampionové Uspávání ježečka, Rozsvícení vánočního stromu,
Vánoční dílnička, a stručně akce zhodnotil. Dosavadní činnost sdružení hodnotí jako
úspěšnou, akce vzbudily zájem.
K bodu 3) Zpráva o hospodaření za rok 2009
Příjmy
Malování křídou v Sadech
Drakiáda
Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční dílnička
Ostatní příspěvky, Dary
Členské příspěvky
Celkem příjmy

2.235 Kč
2.171 Kč
6.718 Kč
300 Kč
500 Kč
7.200 Kč
19.124 Kč

Výdaje
Stav pokladny k 31.12.2009

365 Kč
18.759 Kč

Zpráva o hospodaření vzata na vědomí a usneseno, aby hospodaření zkontrolovala
kontrolní komise.
K bodu 4) Do kontrolní komise byli navrženi tito členové: Havlová Eva, Krutiš Libor,
Kupská Lenka. Nebyl vznesen žádný protinávrh. Kontrolní komise zvolena jednomyslně,
navržení členové se hlasování zdrželi.
K bodu 5) Představen plán činnosti na rok 2010, sestaveného dle návrhů členů:
• Sáňkovačka
únor/březen
• Vítání jara
21.3.2010
• Velikonoční dílnička
2.4.2010
• Pálení čarodějnic
1.5.2010
• Kuličkiáda
červen
• Maškarní bál
červenec
• Vítání občánků
srpen
• Pomoc škole při zahájení školního roku
srpen
• Malování křídou v Sadech
září
• Drakiáda
říjen
• Lampionové Uspávání ježečka
listopad
• Rozsvícení vánočního stromu
listopad
• Vánoční dílnička
prosinec
• Veřejně přístupné dětské hřiště
celoročně
Upozornil, že ne všechny akce se zřejmě podaří zrealizovat, případně budou některé akce
sloučeny či uskutečněny jako doprovodná akce jiné kulturně společenské akce v obci,
např. v rámci Dětského dne pořádaného oddílem kopané. SR bude nicméně usilovat o to,
aby se co nejvíce z těchto akcí uskutečnilo. Bod uzavřel s tím, že bližší informace
k Veřejně přístupné dětskému hřišti podá ve volných návrzích.
K bodu 6) Návrh rozpočtu na rok 2010
Stav pokladny k 31.12.2009

18.759 Kč

Příjmy 2010
Dobrovolné vstupné
Ostatní příspěvky, Dary
Členské příspěvky
Celkem příjmy

18.000 Kč
6.000 Kč
9.000 Kč
33.000 Kč

Výdaje
2010
Zajištění pořádaných akcí
Dětské hřiště

12.000 Kč
26.000 Kč

Drobné výdaje
Celkem výdaje

2.000 Kč
40.000 Kč

Zůstatek k 31.12.2010

11.759 Kč

Rozpočet přijat jednomyslně.
K bodu 7) Volné návrhy
Úvodem přednesl Mgr. Martin Zaplatílek zprávu o výsledcích Ankety, kterou naše
sdružení provedlo v naší obci, s cílem zjistit názory spoluobčanů na náš záměr realizace
Veřejně přístupného dětského hřiště a názory na naše sdružení obecně.
Výběr z přednesedných informací: Celkem rozneseno 350 ks dotazníků po obci, z nich se
vrátilo vyplněných 56, možnosti odpovědět na dotazník na internetu využilo 45
respondentů.
Předběžné výsledky (70 respondentů - 45 webových dotazníků, 25 tištěných) jsou tyto:
1) Aktivity Bráničánku hodnotí jako přínosné pro společenský život v obci 91%
respondentů.
2) Se záměrem vybudovat Veřejně přístupné dětské hřiště Na Potoku souhlasí 87%,
nesouhlasí 7% a nedokáže posoudit 6% respondentů.
3) Zájem o diskusi nad návrhy rekonstrukce lokality „Na Potoku“ má 93%
respondentů.
K výsledků a zejména negativním ohlasům na záměr vybudovat hřiště se poté krátce
vyjádřil předseda. Zdůraznil, že negativní ohlasy jsou důležité, neboť poskytují jiný
pohled na věc a je nutno je brát v úvahu.
Aktuální informace z jednání s doc. Havlišem ze Stavební fakulty VUT v Brně doplnila
Mgr. Hana Zaplatílková.
Předseda oddílu kopané Michal Vanke poděkoval za pozvání na schůzi, pozdravil
přítomné a seznámil je s historií každoroční akce „Dětský den“ pořádané fotbalovým
oddílem a oznámil záměr fotbalového oddílu darovat našemu sdružení 75% částky
získané na dobrovolném na této akci v letošním roce jako dar na výstavbu Věřejně
přístupného dětského hřiště.
Paní Kouřilová Zuzana dotázala, zdali v rámci studie rekostrukce prostoru Na Potoku je
počítáno i s výstavbou lávek přes potok a zpevnění břehu potoka v prostoru u máje.
Předseda sdružení odpověděl, že toto bude také součástí studie.
Paní Černá Jana sděluje, že na zastupitelstvu obce se v roce 2009 projednával záměr
regulace potoka, který plánuje povodí Lesů ČR.
Jelikož žádné další návrhy již nebyly, poděkoval předseda sdružení všem za účast
a schůzi ukončil v 18:15.

Poděkování: Karlu Badinovi (restauraci U Kališů) za propůjčení projektoru k prezentaci.

zapsal
Ing. Jan Černý

