
„Spolek Zděná 2012“ 

Valná hromada
Čtvrtek 30.11.2017

Lidový dům



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: ___



Program valné hromady

1. Zahájení a schválení programu valné 
hromady

2. Schválení hospodaření za rok 2016

3. Stanovení členských příspěvků spolku na rok 
2018

4. Informování o činnosti spolku za rok 2017, 
plány 2018

5. Udělení čestného členství u příležitosti 5. 
výročí trvání spolku

6. Různé



1. b) Schválení programu valné hromady

Hlasování o programu navrženém starostou 
spolku. 

Hlasování:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



2. Schválení hospodaření za rok 2016 (1/4)

Zpráva o hospodaření za rok 2016 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 .

Účetní závěrka byla zpracována podle platných 
zákonů. Spolek v roce 2016 prováděl stavební 
úpravy, které pokračovaly z předešlých let. 
K navýšení majetku došlo při kontrole účetnictví, 
navýšila se cena o odhadní cenu budovy. 



2. Schválení hospodaření za rok 2016 (2/4) 

Do roku 2015 byla budova evidována v hodnotě 
pořizovací ceny. Cena odhadní byla stanovena na 
základě odhadu Ing. Aloise Macků – znalce 
z oboru, se sídlem Valdecká 765/24 Hořovice. 
Spolek vlastní bankovní účet – běžný a sbírkový 
účet. Pro hotovostní transakce využívá pokladnu. 
V roce 2016 došlo k vyúčtování nadačního 
příspěvku – nadaci ČEZ. Spolek sdružoval ke dni 
31.12.2016 41 členů.



2. Schválení hospodaření za rok 2016 (3/4) 



2. Schválení hospodaření za rok 2016 (4/4)
(finanční prostředky k 26.11.2017) 

Přehled finančních prostředků O.S.Zděná k 
26.11.2017. Běžný účet (transparentní) 952.504 Kč.
Sbírkový účet (transparentní) 324.506 Kč. Pokladna 
18.540 Kč. 
Dluh 56.584 Kč – 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 2018

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 2018“. 
Příspěvek je splatný do 30.4.2018. Mládežnické 
členství je zdarma. Čestný člen je zproštěn 
povinnosti platit členské příspěvky.
Hlasování:
Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



4. Informování o činnosti spolku za rok 2017, 
plány 2018

a) Práce ve Zděné (Aleš Krajdl)

b) Kulturní akce (Hana Kliková)

c) Spolupráce se Svazem PTP a příspěvek od 
Svazu PTP (Josef Švandrlík) 

d) Další aktivity spolku



4. Informování o činnosti spolku za rok 2017, 
plány 2018

a) Práce ve Zděné (Aleš Krajdl)



31.1.2017 – Stavba stojek



31.1.2017 – Stavba stojek



31.1.2017 – Stavba stojek



2.6.2016 – Stavba kamenného sloupu



9.8.2016 – Sloup před dokončením



29.10.2017 – Dokončeno



Stavební povolení – Plány 



Jižní pohled



Severní pohled



Východní pohled



Západní pohled



Půdorys přízemí  



Půdorys podkroví 



3.10.2017 – Je na účet připsána dotace z SČK 
950.000,- Kč 



Závěrečné vyhodnocení akce se musí provést 
a odeslat na SČK do 60-ti dnů po ukončení 
akce, tj. do 9.10.2018.

Zahájení stavebních prací – leden 2018



4. Informování o činnosti spolku za rok 2017, 
plány 2018

b) Kulturní akce (Hana Kliková)



3.2.2017 – Promítání z cest (Rusko Již.Korea)



17.2.2017 – Promítání z cest (Indonésie)



3.3.2017 – Promítání z cest (Thajsko Laos)



17.3.2017 – Promítání z cest (Srí Lanka)



8.4.2017 – Velikonoční dílničky



8.4.2017 – Velikonoční dílničky



27.5.2017 – Účast na pouti (MÍDRA)



18.8.2017 – Korálkování IV. 



18.8.2017 – Korálkování IV. 



18.8.2017 – Korálkování IV. 



27.10.2017 – Promítání z cest (Madagaskar)



10.11.2017 – Promítání z cest (Madagaskar)



25.-26.11.2017 – Prezentace v klášteře 



25.-26.11.2017 – Prezentace v klášteře 



Spolupracujeme se Sedmikráskou a 
Lesním klubem Mohykáně v Hořovicích.



10.12.2017 –
Pořádáme koncert v 
kostele  - účinkuje 
skupina BONBON



4. Informování o činnosti spolku za rok 2017, 
plány 2018

c) Spolupráce se Svazem PTP a příspěvek od 
Svazu PTP (Josef Švandrlík) 



Září 2017 – Vydání 
knihy „Z historie PTP 
ve Svaté Dobrotivé“



Kapitola o Spolku 
Zděná 2012



19.7.2017 – Setkání se Svazem PTP na OÚ



19.7.2017 – Proběhla exkurze ve Zděné



19.7.2017 – Prohlídka Zděné



14.9.2017 – XXV. setkání 52. PTP (kostel) 



14.9.2017 – XXV. setkání 52. PTP (Kout) 



14.9.2017 – Převzetí standarty Svazu PTP



14.9.2017 – Převzetí standarty Svazu PTP



14.9.2017 – Společné focení



14.9.2017 – S hosty v Lidovém domě



14.9.2017 – V Lidovém domě



Spolek Zděná se přihlásil k tradici setkávání 
bývalých příslušníků PTP ve Svaté Dobrotivé a 
bude se podílet na organizaci příštích 
vzpomínkových setkání. Jako symbol převzal na 
XXV. setkání standartu Svazu PTP se stuhou 
s věnováním. Standarta je dočasně umístěna 
v budově obecního úřadu a bude přenesena do 
zrekonstruované Zděné.  

Příští setkání pétépáků se pod názvem „Tradiční 
setkání u památníku PTP ve Svaté Dobrotivé –
Zaječově“  uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018



Svazem PTP byla spolku poskytnuta další 
dotace ve výši 250.000 Kč, která byla 
17.10.2017 připsána na účet. Účel dotace 
bude specifikován v Memorandu. 



4. Informování o činnosti spolku za rok 2017, 
plány 2018

d) Další aktivity spolku



19.1.2017 – Účastníme se jednání MAS Brdy 



Spolupracujeme s 
novináři



Hlásíme se k tradici Zděné –
zaznamenáváme vzpomínky pamětníků



Shromažďujeme historické dokumenty

1993 Kresba Petr 
Prokůpek



Aktualizujeme www stránky a Facebook



Vydáváme propagační materiály



5. Udělení čestného členství

u příležitosti 5. výročí trvání spolku

Rada spolku na svém jednání dne 19.10.2017 
navrhla udělit čestné členství Bedřichu Humlovi 
a Františku Plecitému. 

Návrh Rady spolku předkládáme Valné 
hromadě ke schválení.

Hlasování přítomných členů Valné hromady:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



13.9.2014



7.12.2014



7.12.2014



14.3.2015



9.4.2015



25.9.2015



7.4.2016



28.1.2016



9.2.2016



8.3.2016



5. Udělení čestného členství

u příležitosti 5. výročí trvání spolku

Valná hromada uděluje čestné členství:

Bedřichu Humlovi 

Františku Plecitému 

Blahopřejeme ! 



6. Různé / Diskuze / Závěr 

PF 2018


