Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 19. 11. 2013
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Baráková, I. Langová, L. Nováková, O. Švarcová, Z. Zajíc
Program: 1) prezence, přivítání
2) seznámení s programem
3) zpráva o činnosti za rok 2012
4) zpráva hospodaření za rok 2012
5) změny od 1. 1. 2014 - NOZ
6) přijetí nových členů
7) schválení financování
8) plán aktivit na rok 2013-2014
9) diskuse, závěr
1) Prezence, přivítání – předsedkyně o. s. Eva Kozlíková
2) Seznámení s programem – Eva Kozlíková
3) Zpráva o činnosti – Eva Kozlíková – viz. příloha č. 1
4) Zpráva o hospodaření – hospodářka Jiřina Baráková viz. příloha č. 2
- Na účtu o. s. je k 18. 11. 2013 82.562,34,-Kč
- V pokladně o. s. je k 18. 11. 2013 7.521,-Kč
- Celkem 90.083,34,-Kč
5) Změny od 1. 1. 2014 – NOZ – viz. příloha č.3
- o.s. budou automaticky považována za spolky
- do 2 let přizpůsobit název
- do 3 let přizpůsobit stanovy a doplnit do spolkového rejstříku údaje
6) Přijímání nových členů – František Švolba - přijat (viz. příloha č.4)
7) Schválení financování – finančně podporovat klienty, kteří se aktivně zapojují do
terapeutických činností, podpora při zajištění Dne otevřených dveří v Domově - oba
body schváleny – viz.příloha č. 5
8) Plán aktivit na rok 2013-2014 – Eva Kozlíková – viz. příloha č. 6
9) Diskuze, závěr
-

Debata s novým členem
Diskuze o právních úpravách

Zapsala: Eva Kozlíková v Červeném Hrádku dne 20. 11. 2013

Příloha č. 1

1) Zpráva o činnosti občanského sdružení v roce 2012
-

Aktivity na rok 2012 podle plánu prezentovaného na Valné hromadě

1. 11. 2012

byly splněny.
- Dne 5. 3. 2012 se uskutečnil v Městském divadle v Kolíně benefiční koncert ,,Život
bez bariér´´, jehož spoluorganizátorem bylo právě občanské sdružení Hrádeček –
Červený Hrádek. Koncert byl vyvrcholením sbírky uskutečněné na nákup 7místného
osobního automobilu pro 6 uživatelek chráněného bydlení v Cerhenicích. Díky
výtěžku z koncertu a darů sponzorů se mohl v květnu 2012 zakoupit 7místný
automobil značky Renault Dacia, který budou využívat pracovníci společně s klienty v
chráněném bydlení v Cerhenicích.
-

25. 5. 2012 proběhla v Domově Na Hrádku, poskytovatel soc. služeb každoroční akce
Den otevřených dveří, na jehož organizaci se o. s. podílelo. Finančně jsme podpořili
celodenní program, který zajišťovali např.: Stáj Rozárka Bykáň – hiporehabilitace,
Dítě a kůň Miskovice, Šermíři, Svaz záchranných brigád, Tox Jaroslava Trnky.
- V průběhu celého roku finančně podporujeme terapeutické činnosti a klienty, kteří se
do činností zapojují.
- Členové o. s. aktivně podporují terapeutické činnosti svou účastí na prodejních
výstavách:
26. 3. - 29. 3. 2012

Velikonoční výstava - Kutná Hora

5.4. 2012 Velikonoční prodej-Kolín

-

5. 5. - 6. 5. 2012

Hrnčířské trhy Beroun

8. 9 – 9. 9. 2012

Hrnčířské trhy Beroun

7. 12. 2012

Poděbrady divadlo

13. 12. 2012

Kolín vánoční trhy

Během roku 2012 o. s. finančně podpořilo 3 klientky Domova Na Hrádku. V květnu
bylo paní Janě Pivarčové zaplaceno ubytování a stravování na sportovních hrách v
Třemošnici v rámci reprezentace Domova Na Hrádku. Paní Evě Paškové a paní Věře

Gujkášové bylo přispěno na zahraniční rekreaci ze získaného účelového daru, který
poskytl Klub přátel dětských domovů, o. s.
-

Na závěr roku připravilo o. s. pro klienty Domova Na Hrádku ohňostroj

Příloha č. 2

2) Zpráva hospodářky
V pokladně o.s. Hrádeček je k dnešnímu dni 7.521,-Kč
Na účtu o.s.Hrádeček je 82.562,34,-Kč
Celkem: 90.083,34,-Kč
Dary v roce 2012:
-Na nákup osobního automobilu do chb Cerhenic:
• Stavitelství NV ............................20.000,- Kč
•

Obec Bečváry ..............................10.000,- Kč

•

Miroslav Němec ..........................10.000,- Kč

•

Arjo hospital equipment ..............10.000,- Kč

•

UNTRACO, v.o.s. .......................10.000,- Kč

•

PRIMUS.......................................10.000,- Kč

•

Dentimed .....................................10.000,- Kč

•

Alfa food .....................................10.000,- Kč

•

ROJAPLAST ...............................10.000,- Kč

•

Obec Veltruby ..............................8.000,- Kč

•

BONNO gastro servis .................5.000,- Kč

•

LINET spol s.r.o. .........................5.000,- Kč

•

Hartmann Rico ............................4.000,- Kč

•

Petr Dočkal ..................................3.000,- Kč

•

JUDr. František Rytina ................2.000,- Kč

•

Ing. Josef Nouzák ........................2.000,- Kč

•

Gabriela Kissová .........................1.808,- Kč

•

Jatky Sojka ..................................1.000,- Kč

•

Jiřina Hejduková .........................1.000,- Kč

•

Ing. Jiří Kšírl ...............................1.000,- Kč

•

Bříza zelenina ..............................500,- Kč

Podpora terapeutické činnosti:
•

Jaroslav Pavel ..............................25.000,- Kč

•

Obec Veltruby ..............................8.000,- Kč

•

Karel Čihák .................................2.016,- Kč

Dar na rekreaci uživatelů chb:
•

Klub přátel dětských domovů .....15.000,- Kč

Celkem: 184.324,-Kč
Výdaje nad 5.000,- v roce 2012:
•
Příspěvek na zajištění Benefičního koncertu: 35.324,- Kč
•

Příspěvek na koupi automobilu do chb Cerhenic: 119.400,- Kč

•

Příspěvek na zajištění Dne otevřených dveří v Domově Na Hrádku: 9.000,- Kč

•

Podpora terapeutických činností: 6.535,- Kč

•

Příspěvek na zahraniční rekreaci klientů chb: 9.900,- Kč

Příloha č. 3

3) Změny od 1. 1. 2014 – Nový občanský zákoník
- občanská sdružení budou po 1. 1. 2014 automaticky považována za právnické osoby,
a to konkrétně za spolky ve smyslu § 214 a 302 nového občanského zákoníku.
Transformace na spolky proběhne automaticky dnem účinnosti NOZ.
Co nás čeká?
- do 2 let, tzn. do 1. 1. 2016 dle § 3042 přizpůsobit nové právní úpravě svůj název
- do 3 let tzn. do 1. 1. 2017 přizpůsobit stanovy nové právní úpravě
- do 3 let doplnit do spolkového rejstříku údaje, které do něj nebudou automaticky
převedeny ze seznamu sdružení

Příloha č. 4

4) Schválení nových členů o.s. Hrádeček – Červený Hrádek
František Švolba

Příloha č. 5

5) Schválení financování
- Jednou za čtvrt roku finančně podpořit klienty, kteří se aktivně zapojují do
terapeutických činností. Max. navrhovaná částka na klienta 200,-Kč
- finančně podpořit zajištění Dne otevřených dveří v Domově Na Hrádku, který se
koná na jaře a zajištění Dne otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb

Příloha č. 6

6) PLÁN AKTIVIT NA ROK 2013-2014
-

Podat žádost o grant na projekt ,,V přírodě jsme si blíž“ – úprava zahrady v Domově
Na Hrádku – TPCA Partnerství pro Kolínsko, Nadační fond GSK, Škoda auto, Fond
Středočeského kraje

-

Spoluorganizování akce Den otevřených dveří Domova Na Hrádku a Den otevřených
dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR

-

Podílení se členů na prodejních výstavách klientů

-

Podpora terapeutických činností

-

Získávání nových členů (za pomoci ostatních členů)

