
Členská schůze se konala dne 13.8.2011 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 
15:30hod. 
Schůze byla svolána prostřednictvím pozvánek vyvěšených na nástěnkách v Kostelíku. 
Schůze byla usnášeníschopná 
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 19 členů OS Kostelík a schůze je usnášeníschopná. 
 
 

1. Schválení programu schůze. 
 
PRO 19  PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 
 
      2. Zpráva o činnosti. 
 
Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti OS Kostelík za období 2010/2011. 
Zhodnotil plnění plánu programu na toto období. Z programu se podařilo naplnit tyto cíle: 
 
Druhé pololetí 2010 

• zasklení oken a usazení poklopu ve věžičce kaple sv.Máří Magdaleny_ano  
• trvale položené osvětlení Vánočního stromu do země_ne, z důvodu příliš 

vysokých nákladů (stavební povolení atd.) 
• slavnostní zdobení a rozsvěcení vánočního stromu na návsi_ano 
• III. Vánoční koncert_ano.  

 
Plán činností  na první pololetí 2011 

• III. pálení čarodějnic_ano 
• II. Skotsko v Kostelíku_ano.  
• turnaj v petanque_ne (nepříznivé počasí)  
• návštěva veřejnosti nepřístupných rezervací v CHKO Křivoklátsko s průvodcem a 

odborným výkladem_ano 
 
Jednání s Římskokatolickou církví o pronájmu kaple sv. Máří Magdaleny je v konečné 
fázi, smlouva před podepsáním, předpoklad do konce srpna,máme plnou moc 
podepsanou farářem na získávaní grantů a dotací na opravu kaple a písemné povolení 
oprav.2 žádosti o grant nadace OF_09/11 a Purkyňova nadace 11/11,žádosti na 
památkový odbor MěÚ Rakovník_říjen. Připojení kaple na el.proud(10 000Kč) + 
1kWh/cca5,5.Dokončeny rozpočty na kompletní rekonstrukci kaple (555 000Kč) 
 
Vybudovaní cesta kolem pole bylo odloženo z důvodu dotačního zemědělského 



programu jedné za majitelek pozemku a plnění tohoto cíle je posunuto až do skončení 
dotačního programu,které bude v roce 2013. 
 
Další akce: 

• otevření letní knihovny v kapli sv.Máří Magdaleny v měsících 07/08 každou 
sobotu od 10:00-11:00_soupis knih i na webu_  

• vydání Kosteláckých novin (jako příloha Slabeckého zpravodaje)_II.vydání_ 
• vyhlídka Na Plazích_celkové náklady cca 56 000Kč,získaný grant z nadace Via 

ve výši 47 000Kč. Umístění mobiliáře na vyhlídce bude od začátku května do 
konce října. 

• kompostárna_uzavření první koje,dozrávání_odběr kompostu možný od jara 2012 
• panoramatické foto_umístění v lokalitě „Vrška“.deska o velikosti 4m x 0,4m. 

Rám vytvoří Vráťa Štýbr. Usazení v průběhu září.  
• na web přidán odkaz na FCB,na kterém jsou video ukázky za akcí.Vytvořena 

nová mailová adresa info@kostelík.cz. 
• odborná přednáška o historii zaniklých obcí na Slabecku 

 
Schválení zprávy o činnosti. 
 
PRO 19  PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 
 
 

3. Zpráva o hospodaření 
 
Pokladník OS Kostelík Milan Let přednesl zprávu o hospodaření za období 2010/2011 a 
zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a výdaje sdružení. Celkové hospodaření skončilo 
s přebytkem. Nejvyšší investice byl projekt „Obnova cesty na vyhlídku“, který byl ze 
70% pokryt grantem nadace VIA Dalším velkým výdajem byl 3. ročník Skotsko 
v Kostelíku,který se podařilo kompletně pokrýt z darů. Bližší informace o hospodaření 
poskytne členům OS na vyžádání Milan Let. 
 
Schválení zprávy o hospodaření. 
PRO 19  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
 

4. Volba orgánů OS Kostelík 
 

Do výboru OS Kostelík byli navrženi stávající členové výboru Petr Klaub, Radim Perlín, 
Milan Let. Za revizora OS je navržena pí.Jitka Balšánová. Další nominace nebyly 
předloženy. 
Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba 
PRO  18 PROTI  0  ZDRŽEL SE 1 
Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta 
PRO  18 PROTI  0  ZDRŽEL SE 1 
 
Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína 
PRO 18  PROTI 0  ZDRŽEL SE 1 



Členská schůze volí za revizora OS Kostelík pí.Jitku Balšánovou 
PRO 18  PROTI  0 ZDRŽEL SE 1 
 
5. Program na období 2011/2012 
 
Plán činností 2011 

• Výstavba dalších 2 kojí kompostárny (konec srpna) (7200) 
• Doplnění stromů na návsi_brigádně_v součinnosti s OÚ Slabce._Radim (září/říjen) 
• Rozsvěcení vánočního stromku + zdobení kaple termín 10.12.2011 
• Vánoční koncert_termín 17.12.2011 

 
Plán činností 2012 
Oprava kaple?_podle výsledku žádostí v nadacích a na MěÚ 
IV.pálení čarodějnic 
III.Skotsko v Kostelíku 
2x odborná přednáška v kapli (kronikář městyse R:Hartl + ?) 
jednodenní výlet lodí po Berounce 
otevřená knihovna 07/08 
 
6. Diskuze 
 
Radim Perlín vznesl otázku, kolik akcí by si členové OSK přáli mít v průběhu letních 
prázdnin. Z diskuze vyplynulo,že optimální je současný stav, kdy máme jednu velkou 
akci (Skotsko), dvě přednášky v kapli a jednu společensko-sportovní akci. (petanque aj) 
 
Petr Klaub se zeptal přítomných, jestli jim vyhovují současné otevírací hodiny v 
„knihovně“. Na základě dohody se rozhodlo o zkušební přesunutí otevírací hodiny         
od 15:00 – 16:00. 
 
Paní Jitka Balšánová se zeptala,zda by bylo možné umístit na web inzerci. Radim Perlín 
přislíbil umístění rubriky inzerce na našem webu a dále bylo odsouhlaseno, umístění 
inzertní vývěsky na vnitřní stranu dveří skříně. 
 
Petr Klaub poděkoval rodině Okáčových za dvouleté bezplatné poskytnutí el. energie na 
pořádání kulturních akcí (Skotsko,Vánoční koncert). Bez této významné pomoci by se 
žádná z těchto akcí nemohla uskutečnit. 
 
Další poděkování patřilo Milanu Letovi + Radimu Perlínovi a Petrovi Klaubovi za jejich  
práci v roce 2010/2011  a dalším obětavým pomocníkům. 
 
 
Zapsal: Petr Klaub 
Ověřil:Milan Let, Radim Perlín 


