
„Spolek Zděná 2012“ 

Valná hromada
Čtvrtek 8.12.2016

Lidový dům



Program valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Schválení hospodaření za rok 2015

3. Stanovení členských příspěvků spolku na 
rok 2017

4. Informování o činnosti spolku za rok 2016, 
plány 2017

5. Různé



1. a) Zahájení

__ přítomných se zapsalo do listiny přítomných. 
Valná hromada je usnášení schopná.

(přítomna nadpoloviční většina členů spolku a jedna 
polovina členů Rady spolku) 

Za zapisovatele navrhuji Josefa Švandrlíka a za 
ověřovatele navrhuji Bedřicha Humla. 

Hlasování:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



1. b) Volba orgánů valné hromady

Hlasování o programu navrženém starostou 
spolku. 

Hlasování:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



2. Schválení hospodaření za rok 2015 

Zpráva o hospodaření za rok 2015 je zveřejněna 
na internetových stránkách 

(www.zdena-zajecov.estranky.cz v odkazu 
„Hospodaření Zděná“). K dispozici je také na 
portálu www.justice.cz pod IČO 01279858 . 



2. Schválení hospodaření za rok 2015 



2. Schválení hospodaření za rok 2015 
(finanční prostředky k 5.12.2016) 

Přehled finančních prostředků O.S.Zděná k 
5.12.2016. Běžný účet (transparentní) 3.201 Kč.
Sbírkový účet (transparentní) 80.568 Kč. Pokladna 
13.423 Kč. 
Dluh 56 584Kč – Jedná se o bezúročnou půjčku na 
střešní tašky na dobu pěti let, která vznikla v roce 
2014. Rádi bychom ji splatili do roku 2018.

Hlasování:
Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



3. Stanovení členských příspěvků spolku na 

rok 2017

Navrhnuta byla částka ve výši 100,- Kč pro řádného 
člena a 50,- Kč pro podporujícího člena. Úhradu je 
možné provést v hotovosti starostovi spolku, členům 
rady spolku nebo bezhotovostně převodem na 
běžný účet spolku vedeného u Fio banky (číslo účtu 
2800654941 / 2010) s uvedením poznámky do 
„Zprávy pro příjemce“: „členský příspěvek 2017“. 
Příspěvek je splatný do 30.4.2017. Mládežnické 
členství je zdarma. 

Hlasování:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



4. Informování o činnosti spolku za rok 2016, 
plány 2017

a) Práce ve Zděné (Aleš Krajdl)

b) Kulturní akce (Hana Kliková)

c) Spolupráce s PTP (Josef Švandrlík) 

d) Další aktivity spolku



4. Informování o činnosti spolku za rok 2016, 
plány 2017

a) Práce ve Zděné (Aleš Krajdl)



1.12.2015 – Stavba komína



22.12.2015 – Stavba komína



22.12.2015 – Kanalizační přípojka 



12.1.2016 – Instalace trámů  



9.2.2016 – Vyklízení podlah



6.3.2016 – Příprava podlah



7.3.2016 – Betonování podlah 



7.3.2016 – Betonování podlah 



8.3.2016 – Betonování podlah 



17.3.2016 – Nákup kachlů na kamna



17.3.2016 – Kachlová kamna (idea)



18.7.2016 – Bourání příček



2.8.2016 – Bourání příček



25.10.2016 – Bourání příček



25.10.2016 – Bourání příček



17.11.2016 – Snesení stropu 



17.11.2016 – Snesení stropu 



2.4.2016 – Stavba kamenného sloupu 



2.6.2016 – Pokládání základu



14.7.2016 – Práce pokračují



18.7.2016 – Zdění parapetu



26.7.2016 – Zase o trochu výše



9.8.2016 – Před dokončením



17.11.2016 – Dokončeno



Stavební povolení – Plány 



Stavební povolení – Plány 



4. Informování o činnosti spolku za rok 2016, 
plány 2017

b) Kulturní akce (Hana Kliková)



11.3.2016 – Promítání z cest (Island)



25.3.2016 – Velikonoční dílničky



17.6.2016 – Příprava výstavy spolků



25.-26.6.2016 – Výstava spolků



27.8.2016 – Korálkování III. 



19.11.2016 – Prezentace v klášteře 



25.11.2016 – Promítání z cest (Kuba)



Spolupracujeme se Sedmikráskou a 
Lesním klubem Mohykáně v Hořovicích.



11.12.2016 – Pořádáme koncert v kostele 



4. Informování o činnosti spolku za rok 2016, 
plány 2017

c) Spolupráce s PTP (Josef Švandrlík) 



15.9.2016 – 24. setkání 52. PTP 



15.9.2016 – 24. setkání 52. PTP 



15.9.2016 – 24. setkání 52. PTP 



15.9.2016 – 24. setkání 52. PTP 



V letech 1950-1954 v obci působil 52. PTP Svatá 
Dobrotivá. Příslušníci tohoto a dalších útvarů se v 
obci začali každoročně scházet v roce 1993. Příští 
rok se uskuteční 25. setkání. Vzhledem k věku 
pétépáků svaz PTP ke konci roku zaniká. 

Naší snahou je, aby tato tradice v obci nezanikla, 
vzniklo zde místo, které bude vzpomínkou a 
odkazem na působení pétépáků v obci. 

S tímto záměrem jsme po projednání v Radě 
spolku oslovili představitele Svazu PTP, kteří jsou 
této myšlence nakloněni.  



Aktivity: 

• jeden z pokojů ve Zděné zařídit ve stylu 
vojenského pokoje z 50. let 

• expozice vojenského útvaru PTP a setkání 

• spolupořádání vzpomínkových akcí

• vydání propagačních materiálů 

• prezentace v informačním centru Zděné 

• podepsána smlouva o příspěvku na činnost 
(vydání slavnostní publikace k 25. setkání PTP) 



Smlouva o 
příspěvku na 
činnost



4. Informování o činnosti spolku za rok 2016, 
plány 2017

d) Další aktivity spolku



4.2.2016 – Účastníme se jednání MAS Brdy 



25.2.2016 – Proběhla přeregistrace Spolku 
Zděná 2012 na www.justice.cz



Červen 2016 – Posíláme vyúčtování Nadaci 
ČEZ za dar 500.000,- Kč obdržený v roce 2014  



Srpen 2016 – Zasíláme žádost hejtmanovi na 
SČK o dotaci 950.000,- Kč 



Srpen 2016 – Žádáme obecní úřad o 
odkoupení pozemku o velikosti 17 m2 pod 
vstupním přístřeškem u Zděné



27.7.2016 – Hlásíme se k tradici Zděné



Shromažďujeme historické dokumenty



Aktualizujeme www stránky a Facebook



Vydáváme propagační materiály



5. Různé / Diskuze / Závěr 


