
Zápis zvýroční schůze z.s. Centrum pro volný čas konané  dne 

5.1.2016  v zasedací síni Obecního úřadu ve Valech   
Přítomno: 24 členů (viz prezenční listina) 

                  Omluveno: 4 členové 

        

I. Zahájení  

Paní Marie Šmolíková přivítala přítomné a zahájila schůzi 

 
II. Zhodnocení činnosti roku 2015 Za nemocného Tomáše Podzimka tlumočila jeho zhodnocení Jana 

Vlková:V roce 2015 jsme uspořádali 21 akcí. Mimo tyto akce proběhl ještě Haloween a Vánoční koncert. 

Obě akce uspořádali manželé Kakašovi s malou finanční podporou spolku na výzdobu a půjčení prostor 
klubovny. 

Akce: 1.Uzení sýrů, 2. Maškarní, 3. Zájezd do Dětenic, 4.Velikonoční barvení, 5.Přednáška o     

Acocanque,    6.Májka, 7.Dětský den-kácení máje, 8.Na prázdniny, 9. Nohejbal, 10. Oslavy vesnice roku, 

11. Noc pokladu, 12.Struny na terase, 13. Rozloučení s prázdninami, 14. Klátilák, 15. Den seniorů, 16. 
Posvícení, 17. Adventní věnce, 18. Rozsvícení stromu, 19. Mikuláš, 20.Vánoční turnaj, 21.Silvestr. 

Většina akcí měla stejnou nebo větší účast než v minulých letech.  Vstupujeme do povědomí okolních 

obcí. To svědčí o tom, že naše práce se setkává s úspěchem.  
 

III. Přehled hospodaření v roce 2015  Paní Marie Šmolíková seznámila přítomné s příjmy a výdaji v roce 

2015 na hotovosti zůstalo cca 20 tis. Kč, na bankovním účtu 115 938,- Kč.  Členské příspěvky zaplatili 

všichni členové.  Vyúčtování jednotlivých položek bude zveřejněno po zpracování účetnictví. 

 

IV. Schválení výkonu funkce nového pokladníka a člena výboru. Paní Marie Šmolíková seznámila 

přítomné s tím, že paní Prskavcová nevykonává funkci pokladníka (nechodí v určenou dobu do kanceláře, 
na schůze se vždy omluví). Výbor navrhuje na tuto funkci pana Jiřího Bartůňka. Paní Šmolíková nechala 

členy spolku hlasovat o odvolání paní Prskavcové.  

Pro: 24 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdržel se: 0 hlasů   Odvolání paní Prskavcové bylo 
jednophlasně schváleno 

Paní Šmolíková nechala členy spolku hlasovat o zvolení nového pokladníka pana Jiřího 

Bartůňka..  

Pro: 24 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdržel se: 0 hlasů   Pokladníkem byl jednohlasně zvolen Jiří 
Bartůněk. 

 

V. Přehled akcí na r. 2016 a jejich rozdělení jednotlivým členům, kteří za ně budou odpovídat. 

1. Za nepřítomného pana Podzimka tlumočila paní Vlková. Členové se dohodli na rozdělení 

organizace a úklidu jednotlivých akcí takto: 

2. Plán akcí na rok 2016 
3. 6.2. (sobota) - Maškarní pro děti v 15 hod.   Maškarní pro dospělé ve 20 hod.-hraje 

Kocovina(Březí Vlk) (organizaceTomáš Podzimek,úklid Jirka Bartůněk, manželé 

Hroudovi) 

 

4. 5.3. (sobota) - Uzení sýrů ve 13 hodin  organizace Tomáš Podzimek, úklid 

Z.Horníková,P.Matoušek,H.Smetáková)  
 

5. 6.3.(neděle) - Mamma Mia v 9 hodin organizace M.Šmolíková, Q.Vlk 

 

6. 26.3. (sobota) - Velikonoční barvení, pletení pomlázek v 15 hodin (obecní úřad) 

organizace a úklid MUDr.Hroudová, Y.Marvalová 

 

7. 30.4. (sobota) - Stavění máje v 17 hodin organizaceTomáš Podzimek, úklid Jirka 

Bartůněk    

 



8. 28.5. (sobota) - Dětský den od 15 hodin organizace M.Vávrová, J.Musilová,  

9. Kácení máje v 18 hodin organizaceTomáš Podzimek úklid MUDr.Hroudová J.Vlková 

10. 25.6. (sobota) – O pohár starosty Q.Vlk 

 

11. 25.6. (sobota) Na prázdniny.. ve 14-15 hod. organizaceTomáš Podzimek  

 

12. 25.6. (sobota) Bigbít pro Libora Laffara (Babahed,Kocovina ) 19 hod. organizaceTomáš 

Podzimek, úklid Eva a Vlasta Žižkovy  

 

13. 9.7. (sobota) – Písničkáři na terase v 18 hodin organizace R. Pavlina, P.Matoušek, úklid 

Z.Horníková,H.Smetáková,J.Vlková 
 

14. 27.8. (sobota) - Rozloučení s prázdninami v 15 hodin,letní kino organizace a úklid 

M.Vávrová, J.Musilová 

 

15. 3.9. (sobota) – Valský Klátilák  v 10 hodin organizace, úklid Tomáš Podzimek 

 

16. 30.9. (pátek) – Den seniorů v 17 hodin (Březí Vlk) organizace ing. Hrouda, Q.Vlk 

 

17. 15.10. ( sobota) – Havelské posvícení  ve 20 hodin (Březí Vlk) organizace Tomáš 

Podzimek, tombola Y.Marvalová 

 

18. 26.11. (sobota) – Adventní věnce ve 14 hodin (obecní úřad) organizace 

MUDr.Hroudová, Y.Marvalová, úklid H.Bugyiková, D.Vaňková 

 

19. 27.11. (neděle) – Rozsvěcení vánočního stromu  v 17 hod.(zdobení v 16hod.) úklid 

manželé Smetákovi, J.Fajtová 

 

20. 10.12. (sobota) - Mikulášská pro děti v 16 hodin organizace Tomáš Podzimek, úklid 

paní Koutnová, Kancaová, Vargová a Gezová 

 

21. 27.12.(úterý) – Vánoční turnaj ve stolním tenisu ve 13 hodin (Březí Vlk)  
 

22. 31.12.(sobota) Silvestr   
 

 

VI. Schválení : 
1. dodatku smlouvy o podnájmu Spolek má pronajatou klubovnu od obecního úřadu. 

S pronajímatelem Obecním úřadem se dohodl na tom, že spolek bude hradit náklady na elektřinu a 

vodu spotřebovanou v klubovně. Toto bylo zapracováno do dodatku smlouvy o nájmu. O 
schválení tohoto dodatku dala pí. Šmolíková hlasovat: 

Pro: 24 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdržel se: 0 hlasů 

Dodatek smlouvy byl jednohlasně schválen 

 
2. Spolek dostává od občanů a podnikatelů dary. Ti je většinou zanesou na obec. Pokladník spolku 

tam nebývá přítomen, proto je praktické aby paní Andrea Kakašová a pan QuidoVlk měli od 

spolku plnou moc pro podpis darovacích smluv a také pravomoc k vybírání finančních a věcných 
darů a vším co s tím souvisí. O schválení plné moci pro paní Andreu Kakašovou a pana Quido 

Vlka k podpisu darovacích smluv a  pravomoc k vybírání finančních a věcných darů a vším co 

s tím souvisí dala pí. Šmolíková hlasovat: 

Pro: 24 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdržel se: 0 hlasů 
Plná moc ke všem úkonům byla jednohlasně schválena. 



 

VII. Diskuze 
Pan Q.Vlk poděkoval členkám ze cvičení za dárek k Novému roku a všem členům Centra za práci, kterou 

podvádí při pořádání akcí. Zdůraznil, že výhra Oranžové stuhy v krajském kole  soutěže Vesnice roku byl 

velký úspěch, na kterém má spolek velkou zásluhu. Za výhru bude moci obec opravit část ulice Zelená a 

budovu bývalé bažantnice. 
Poděkoval také všem občanům za hlasování pro něj jako starostu roku. Jeho hlasy ho vynesly mezi první 

tři v kraji. 

Paní Musilová seznámila členy s revizí pokladny a hospodaření. Vše shledala v pořádku. 
Paní Žižkové na dotaz kolik je cena zájezdu na muzikál Mamma mia pro jednoho  člena odpověděla paní 

Šmolíková: 300,- Kč. 

 
VIII. Paní Šmolíková poděkovala za účast a schůzi ukončila. 

 

 

 
 

Zapsal Jana Vlková                       5.1.2016 a podpis: 

 

 

Zápis ověřil Marie Šmolíková      5.1.2016 a podpis: 

 

 

 
 

 

 

 


