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5. členská schůze se konala dne 24.8.2013 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 16:00 hod. 
 
Program: 
1. Schválení programu schůze 
2. Zpráva o činnosti 
3. Zpráva o hospodaření 
4. Volba výboru OS 
5. Program na další období 
6. Diskuze 

 
Na schůzi se zaregistrovalo 15 členů OS Kostelík a schůze je usnášeníschopná. 
Ze schůze se omluvil člen výboru Milan Let. 
 
 

1. Schválení programu schůze. 
 
PRO 15    PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 
 
Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti sdružení za období 2012 / 2013. 
Zhodnotil plnění plánu programu na toto období. Z programu se podařilo naplnit tyto cíle: 
 
 

2. Zpráva o činnosti. 
 
Plán činnosti za druhé pololetí 2012: 
Oprava sanktusové věžičky a krovu ve štítu kaple + čištění kompletního krovu + kompletní impregnace_ano 
dokončeno 11/2012 
Dostavba 4.kóje kompostárny + zpevnění všech kójí ocelovým profilem v zadní části + přehození kompostu 
ne, dodavatelsky pouze přehození kompostu, dostavba kóje a jejich zpevnění nebylo realizováno v důsledku 
nedodržení dohody s dodavatelskou firmou. Náhradní termín je do 04/2014 
Rozsvěcení vánočního stromu + zdobení kaple před vánočním koncertem ano realizováno 8.12.2012 
Vánoční koncert 22.12.2012_ano velmi vysoká návštěvnost, více jak 120 návštěvníků 
Tisk nástěnných kalendářů na rok 2013_ano 
 
Plán činnosti za první pololetí 2013: 
5.pálení čarodějnic04/2013_ano 
Oprava interiéru kaple + výmalba + plynování interiéru + impregnace - ne nedosáhli jsme na grant MK 
Výstavba vyhlídkové plošiny v lokalitě Plazy -ne, realizace byla posunuta na druhé pololetí 2013, právě nyní 
tesařská firma provádí úpravu dřevěných prvků a předpokládaný konec výstavby je 10/2013. 
5.Skotsko v Kostelíku - ano, nejvyšší návštěvnost v historii, více jak 500 návštěvníku. 
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2 x odborná přednáška v kapli (Dr. Bárta + Dr. Stehlík)_ano 50%, pouze Dr. Stehlík (Mnichov 1938), Dr. Bárta se 
z důvodu nejisté situace v Egyptě nemohl zúčastnit. 
Jednodenní výlet lodí po Berounce - ano 16 účastníků 
Knihovna - ano otevřená 07-08. 
 
 
Další neplánované akce: 
 
Nákup plastového stolu a 5ks plastových křesílek s podsedáky do knihovny v kapli. 
Nákup 6 ks nových desek z hobry na výstavní panely. 

 
Schválení zprávy o činnosti. 
 
PRO 15    PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 
 
 

3. Zpráva o hospodaření 
 
 
Petr Klaub přednesl zprávu o hospodaření za období 2012/2013 a zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a 
výdaje sdružení. Celkové hospodaření skončilo s přebytkem ve výši 82 000Kč. Nejvyšším výdajem 
byla oprava krovu kaple, která stála 200 000Kč a celá byla hrazena z grantů Purkyňovy nadace Nadace 
OF a z Ministerstva kultury. Druhým významným výdajem bylo Skotsko v Kostelíku, které se podařilo 
pokrýt ze 75% ze sponzorských darů.  
Nejvýznamnějším příjmem bylo vstupné ze Skotska v Kostelíku, které bylo ve výši 30 000Kč. 
 
 
Schválení zprávy o hospodaření. 
 
PRO 15    PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 
 
 
 

4. Volba orgánů OS Kostelík 
 
 
Do výboru OS Kostelík byly navrženi stávající členové výboru Petr Klaub, Radim Perlín a Milan Let. 
Za revizorku OS byla navržena paní Jitka Balšánová. Jiné nominace nebyly navrženy. 
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Členská schůze volí za předsedu sdružení pana Petra Klauba 
 
PRO 14    PROTI  0   ZDRŽEL SE  1 
 
Členská schůze volí za pokladníka sdružení pana Milana Leta 
 
PRO 15    PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 
 
Členská schůze volí za člena výboru sdružení pana Radima Perlína 
 
PRO 14              PROTI  0   ZDRŽEL SE  1 
 
Členská schůze volí za revizorku sdružení paní Jitku Balšánovou 
 
PRO 15              PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 
 
Návrh nového výboru na členské příspěvky pro rok 2014.  
 
 

5. Program na období 2013 / 2014 
 

Plán činnosti 2013: 
 
Výstavba vyhlídkové plošiny v lokalitě Plazy_10/2013 
Výsadba 1ks lípy na návsi za uhynulou lípu_10/2013 
Rozsvěcení vánočního stromu na návsi + úklid a zdobení kaple_7.12.2013 
Vánoční koncert -Hradní Duo_termín bude uveřejněn do konce září na www.kostelik.cz 
Tisk nástěnného kalendáře na rok 2014 
Příprava materiálů pro grantovou výzvu MK na opravu interiéru kaple_09/2013 – 02/2014 
Příprava materiálu pro grantovou výzvu Nadace VIA pro obnovu polní cesty od vyhlídky 
v lokalitě Plazy po kompostárnu 
Dobudování 4.kóje kompostárny + zpevnění všech kójí_11/2013 

 
 

Plán činnosti 2014: 
 
6.pálení čarodějnic_04/2014 
V případě získání grantu od MK - oprava interiéru kaple_06 – 09/2014 
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V případě získání grantu od Nadace VIA - realizace cesty od vyhlídky po kompostárnu 
_07/2013 – 07/2014 
6.ročník Skotska v Kostelíku_12.7.2014 
2 x přednáška v kapli (Dr.Bárta + Dr.Stehlík) 
Jednodenní výlet lodí po Berounce_07/2014 
Knihovna v kapli 07-08/2014 
 
 

Schválení plánu činnosti 2013/2014. 
 
PRO 15    PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 

 
 
 

6. Diskuze 
 
Radim Perlín navrhnul přesadit malý kaštan, který je uprostřed návsi ve spodní části na pravou stranu 
(při pohledu od kaple k trafostanici) místo uhynulého stromu. Důvodem je, aby ve spodní části návsi 
nic nerušilo výhled ke kapli, kde je během Skotska pódium. Nyní strom ještě ve výhledu nebrání, ale 
v budoucnu by bránil a i jeho přesazení by bylo náročnější. Návrh byl většinou přijat. 
 
Ivana Černá navrhla, zda by nebylo možné na webu založit databázi ověřených řemeslníků. Návrh byl 
přijat s tím, že pokud někdo bude chtít uveřejnit svého řemeslníka, měl by ho také  informovat, že jeho 
kontakt bude na našem webu uveden. Návrh byl přijat. Kontakty zasílejte na info@kostelik.cz. 
 
Petr Klaub navrhl, aby za sekání trávy na vyhlídce, na cestě ke kompostárně a na cestě k vyhlídce byl 
„sekáč“ finančně odměněn. Odměnu za jedno sekání navrhnul ve výši 100Kč. Návrh byl přijat. 
 
Ivana Černá narhla, zda by nebylo vhodné zakoupit párty stan na akce sdružení (čarodějnice, Skotsko) 
Radim Perlin odpověděl, že Ctibor Perlín zjišťuje, zda by nebylo možné získat jeden stan od jeho 
dodavatele sponzorsky.  
 
Na závěr schůze Petr Klaub poděkoval členům výboru za výbornou spolupráci a členům za aktivní 
přístup při organizování akcí sdružení. 
 
 
 
Zapsal: Petr Klaub 
Ověřil: Radim Perlín 
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