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12. členská schůze se konala dne 12.9.2020 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 14:00 hod. 

 

Program: 

1. Schválení programu schůze 

2. Zpráva o činnosti 

3. Zpráva o hospodaření 

4. Volba výboru OS 

5. Členské příspěvky 

6. Program na další období 

7. Diskuze 

 

Na členskou schůzi se zaregistrovalo 21 členů OS Kostelík.  

 

 

1. Schválení programu schůze. 

 
PRO  21 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  0   

 
Program členské schůze byl schválen v navrženém znění.  

 

2. Zpráva o činnosti  

 

Předseda OS Milan Let přednesl zprávu o činnosti sdružení za období 2019 / 2020. Ve svém 

vystoupení připomenul úspěšné akce v roce 2019 a na počátku roku 2020 a také připomenul aktivity 

OS Kostelík, které se z důvodu omezení z důvodu nouzového stavu nepodařilo uskutečnit. Předseda OS 

Kostelík Milan Let připomenul i velmi pozitivně přijímané aktivity v průběhu června až září, které se 

podařilo uskutečnit.  

Milan Let také poděkoval aktivním členům OS Kostelík, kteří se podíleli na zajištění mnoha akcí a 

vyzval další členy OS Kostelík, aby se také podle svých možností zapojili do aktivit našeho sdružení.  

Zhodnotil plnění plánu programu na toto období.  

 
Členská schůze schválila zprávu o činnosti  

 

PRO  21 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  0   
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3. Zpráva o hospodaření 

 

Milan Let přednesl zprávu o hospodaření za období 2019/2020 a zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a 

výdaje sdružení.   

Revizorka účtů Jitka Balšánová konstatovala, že účetnictví OS Kostelík z.s. je vedeno korektně, 

srozumitelně a v souladu s právními předpisy.  

 

Členská schůze schválila zprávu o hospodaření  

 

PRO  21 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  0   

 

4. Volba orgánů OS Kostelík 

 

Do výboru OS Kostelík byli navrženi stávající členové výboru Milan Let na funkci předsedy OS, 

Jaroslav Kratochvíl na funkci člena výboru a Robert Marek na funkci pokladníka. 

Za revizorku OS byla navržena paní Jitka Balšánová.  

 

Členská schůze volí za předsedu sdružení pana Milana Leta  

PRO  20 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  1 
 

Členská schůze volí za pokladníka sdružení pana Roberta Marka  

PRO  20 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  1 
 
Členská schůze volí za člena výboru sdružení pana Jaroslava Kratochvíla 

PRO  20 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  1 
 
Členská schůze volí za revizorku sdružení paní Jitku Balšánovou 

PRO  20 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  1 
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5. Členské příspěvky 

 
Výbor navrhuje členské příspěvky na rok 2021 ve výši 100 Kč pro ekonomicky aktivní členy a 50 Kč 

pro neekonomicky aktivní členy (důchodci, studující, ženy na mateřské).  Členské příspěvky se 

nemění. 

PRO  21 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE  0 

  
6. Program na období 2020 / 2021 

 
V roce 2020 plánujeme  

• 28.11. Zdobení vánočního stromu, úklid kaple, příprava na Vánoční koncert 

• 18.12. Vánoční koncert v kapli s Hradním Duem 

• Příprav a kalendáře pro členy OS Kostelík, fotografie Lukáš Let, organizace tisku Radim Perlín 

• 31.12. Výprava ke Křížku  

 

Plán činností 2021 

• 30.4. Pá Čarodějnice 

• 19.6. So Kuličkiáda v Kostelíku 

• 9.7 - 10.7. Skotsko v Kostelíku, dvoudenní festival  

• 24.7. Kostelík na Vodě 

• Srpen povídání v kapli v Kostelíku 

Potenciální témata povídaní  

Míra Tupý: vzpomínky na Šestidenní 

Eda Stehlík,  

Roman Hartl, Dějiny Rakovnicka 

• 11.9. členská schůze OS Kostelík 

 

Dále v průběhu prázdnin plánujeme  

o společný výlet do Mariánské Týnice za paní Irenou Bukačovou a  

o společenská setkání na návsi s grilováním 

 

Jako další možnosti aktivit v jarním období je možné domluvit společný výlet autobusem do vinného 

sklípku pod Pálavu  

Všechny aktivity OS Kostelík jsou podmíněny dobrou epidemiologickou situací a neexistencí 

hygienických omezení pro akce a aktivity.  

 

OS Kostelík má připravenou žádost o dotační podporu na obnovu a údržbu oken a vstupních kaple a 

pokud tato žádost o dotaci uspěje, budeme v roce 2021 rekonstruovat vitrážová okna a vstupní dveře 

kaple sv. Máří Magdaleny.   
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7. Diskuze 

V rámci diskuze se otevřela možnost vybudování volejbalové travnatého hřiště v Kostelíku, které by 

bylo možné využít i pro nohejbal.  Bohužel zatím nejsou vhodné pozemky, kde by bylo možné hřiště 

umístit.  

 

R. Perlín vyzval přítomné členy OS Kostelík, pokud při cestách do lesa narazí na patník oddělující staré 

hranice panství Chříč a panství Modřejovice, aby tyto patníky vyfotili a pomocí chytrých telefonů 

odečetli jejich zeměpisné souřadnice.  

Pokusíme se zanést tyto patníky do mapy a zdokumentovat je.  

 

Milan Let navrhl poskytnout finanční příspěvek ve výši 2000 Kč,- na obnovu a údržbu kostela ve 

Vysoké Orlici, kde podobné Občanské sdružení pečuje o kostelík v obci. Členové OS Kostelík tento 

návrh podpořili.  

 

Míra Tupý navrhl prověřit možnou spolupráci s dalšími podobnými sdruženími, které se starají o 

rozvoj svých lokalit. R . Perlín upozornil, že základní spolupráce spočívající ve vzájemné 

informovanosti je se sdružením, které pečuje o obnovu kostele sv. Petra a Pavla ve Hlincích, vzájemně 

se informujeme s OS Rousínov a případně komunikujeme i s dalšími aktivními spolky v okolí.  

 

 

Zapsal: Radim Perlín 

Ověřil: Milan Let 

 


