
SdrUžení ZVOneček - Praha, z.S. Komenského nám,9/40o praha 3 ló 70892946

Dvacáté shromáždění členů 6, května 2021 - per rol|am

Preambule:

s ohledém na mimořádná hygienická opatření vyhlášená vládou Českó ř€publiky v souvislosti
,,. s pandémii kolona,vilu a faktickou nemožnost uspořádat sh]omáždění členú běžnou íormou §chúzo

. '\ v p]ostoíách GMHS se Rada spolku íozhodla o mimořádném konání shíomáždění členů pe] ]ollam.

' Program|

1, Konstatování usnášení §chopnosti na základě reakcí člénů spolku
2, Výběr členského příspěVku na 2021 - bankovním převodem
3, Zpráva o činnostiv roce 2020
4, účetnížávěrka k dalu 31 .12.2o2o
5, Volba členů Rady na funkčníobdobí2021-2023
6, Plán činnosti na rok 2021
7, Náměty a diskuse
8. záýél

í. úvoD

Členům spolku byly zaslány dne 6, 5, 2021 e-mailém podklady ke shromáždění členů, k nimž se
mohlaVyjádřit do 20, 5, 2021,
Bylo obesláno 31 členů z celkového počtu 31 členů, tedy 100%, Nebyly Vzneseny žádné připomínky,
Vyjádřilo se a hlasovalo 25 ólenů, tedy 81%, Lze tedy konsiatovat iouto mimořádnou folmou
usnášéníschopnost,

2. VÝBĚR ČLENSKÉHo PŘÍSPĚVKU na rck2021Ve Výši 10o,, Kč/ člen byl realizován bezhotovostní
forňou na účet spolku í 16476123/0300,

3. ZPRÁVA o člNNosTlv RocE 2o2o

soustřédění a mimořádné zkoušky

19, ledna, 2, února, 7. března - Vše osiatní zrušeno z dúVodu pandemie covid-19

Koncérty
13, února - konceň V rámcifestivalu Pražské hudebnl Večéry
31, července - koncert koncertního a komorního sboru V rámci broumov§kého kulturního programu na závěr
letního soustředění v Broumovském klášteře,

ostatní činnost

. zavedeno využívaní Google suite pro sdílení veškerých dat kolem sboru a sdruženi členy Rady. Přechod na podvojné účetnictví a nasazéní ekonomického infolmačního systému Pohoda. Nasazen informačnía rezeívační sw webooker. V Broumově rozhodnuto o zásadní modelnizaci našeho Wébu, pNni návrhy nových stránek. Založen lnstagřam. V rámci distanční Výuky zřízen zvonečkový youtubé kanál, postupně zaplněn Všemi Videozáznamy
z konceňů, které byly k dispozici
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4. ÚČETNí ZÁVĚRKA K DArU 31. 12.2o2o - níže na vědomí shromáždění členů. Účetní Zivěřka
byla schválená vš€mi čl€ny Rady spolku peř rollam dle Stánov dne 29. dubna 2021 bez připomínek.

RozvAHA:

oznaóenI AKTlVA čislo

b ] 2
Drouhodobý hmohý náj6tek celkM soúčélAll1éžÁll ]o 20 42
Bňonlé movité vód , ,éjEh ýUbory p22) 42
op.dvky k dlouhodobému najólk! e km součét A lV 1 á2 A lV l 1 42
opíóvky k šaóo9lahvm húoiným me lw vě.em
9l9Q9!!_!9]4!]!l]p!!!/ch,é. i 42
Kiótkodobým.i.t k..l*9n souč.l BL., B lv. 1157

li] Kíálkúdobý linanční ma]elék @lkém součglBlll l óžBlll7 1 157
B lll 1

B lll,3,

Po.éžnl prosii€dky V potladné 
!21 1) T2 2a

Peněž.i prosťédky m úólech Q21| 1 137
Á*liY. c.lk.m so!é.tA, ai B. 1 157

označeni čí§]o
řádk(l

slav k po§led, dn]

3
vl..tnl,drer. ..lt.ň so!č.tA,l,.ž A.ll, 919Jmóni€lkem sdaétAll ážAl3 762
Vl.shliměíi (9o1) 762
Výs|6dek hospodoieni celkéň součel A ll ] až A,ll 3 157
t|čet Yýs 6dku hospodái6ni (§63) 157
clzizdror. c.lk m sóqčót B,l, .i a,v. 23a

B xíálkodobó zóv&ky c€lk6m s@óélBlll] aralll23 |2-4 238
a lll 1

B,lll 3

B lll 5

a lll 15

Dorlával.lé 
1321} 11

PlFlé zálohy (324} 17a
zámě§hán.l (331) 1l0 25
ostolnl pl|mó d6ně í3/'2) 5
záÝazky ke spo]ečtlklm sdfuže|lh, V€ spólečnosi (363) 21
P..iv.c.lk ň souč.l A-.ž B, 1157



VÝXÁZ ZISKU A ZTRÁT

V loce 2020 jsme tedy hospodařili se ziskem 157 tis, Kč, Daň z příjmu právnických osob byla tedy nulová,

shřomáždění členú vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2o2o schválenou Radou,

') Dotace NiHMP osvČ byla určena na účast na mezinárcdní soutěži Laurea Mundi Blrdapest 2o2o, ktérá
byla zrušena. Dotacé byla proto Vrácena V plné Výši,

shromáždění ělénú §chválilo zprávu o činnosti za rok 2o2o.
25 členú hlasovalo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

TĚXT číslo
č]nnosli

HlaÝni celkern
5 6

s9otř.óov.nó na*upy . n.klpov.nó .lllby §oft6lAl l .žA l6 473 473
spotl€ba maleíólu. ene lEe a ostallr Ích n os kldd ovaných dod áwk 171 1T1

302 302
o.obnlnaa(lrdy souó6t A lll1o €žA lll 14 85 85

85 85
o.l.hlnlhl.dy souče( A V 16 ážA,V22 2l l9 ]9

2c! 1 1

10 10
Av 22 23 8

Pó.kínuna pň.péV*y Hodnota A Vll 2o 6 6
Pos§4.ulé členské plispéVky a přisDěvkv zllótované n]ežl 6 6

Nakl.dyBl*.m součeiAl ažAvlll 583
Bl Plov@nld.t c. Ho.i|ola a 11 223 223
all 223

Ptir.la pňgŇvky souč6l B ll2 óžB ll4 31 3]

2a 28
B11 4 3 3
B,lll. lraby :. vl..rni vý*oňy . e .bor| 486 486

Výno.y..l*óm s4č9l B.l ažav 710 740
vFl.d.k h o!pod.i. n i pi.d zd.naň lň i61_(i3s l37l 157 157

o. vFl.d.k 
'!o.pod.a.nl 

po zd.nanl t62 l37 157 157

DOTACE a GRANTY Mezinářodni
soutěž

elNNosT
konceraního sbo.u

Mimopřaž§ká
soustředění cELKEM

lvlěstská část praha 3 116 500 Kč 46 800 Kč í63 300 Kč
MH[/P oK 60 000 Kč 60 000 Kč
l\,lHlt,lP osvČ 100 000 Kč 100 000 Kč
lVinisterstvo kultury ČR
cELKEl\,1 100 000 Kč 176 500 Kč 46 800 Kč 323 300 Kč
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5. VoLBA ČLENÚ RADY NA FUNKČNí oBDósÍ 2021-2023

s Výjimkou Hanky Kačírkové jsou všichni členové Rady ochotni se dálé na práci Rady spolku podílet,
Novým členem Rady je navržen David Velek, David v týmu dospělých pracLrje od doby, kdy přestal zpíVat
ve sboru (asi od 14ti let), Byl hnacím motorem Vytvářéní nového Webu a dalších doprovodných aktivit,
Rada všemi hlasv zvolení Davida velka za člena Radv shromáždění členú doooíučuie,

Zároveň Rada děkuje sVé dlouholeté člence Haně Kačírkové za práciv Radě i mimo niI

Navrženi bylitito členové a členky spolku, hlasováno bylo o každém jednotlivě.

Jméno PRo PRoTl ZDRZELO SE VYsLEDEK
Petía Kupková 24 0 ,| zvoléna
Eva pudlovská 24 0 ,| zvolena
veronlka sklenářová 25 0 0 zvolena
Marketa skup ová 24 0 1 zvoléna
David Ve ek 24 0 1 zvolen
voitěch vidman 24 0 1 zvolen
Jana vlasáková 24 0 ,| zvoléná
Jan Vančura 24 0 ,| zvolen
Markéta voklouh íková 25 0 0 zvolena

6. PLÁN člNNosTlA RozPočET NA RoK 2o2í

Rada konstatuje, že do otevření škol a vyjasnčni situace v oblasti pořádáni hromadných akcí nelze plánovat
jakékol; sborové akce a koncerty, Radaprolo odločLrje sestavení plánu činnosti na rok 202l a rozpočet spolku
na rok 202 ] až do doby, kdy bude jasné, jaké č innosti a akce bude n]ožlo uspořáda1. (Jedinou Zaiím
plánovanou akcíje letni soustředčnív Broumovč (24. 3].7,202l) s veřejnýn konceÉem 30,7,)

Plán a rozpočet na rok 2021 bude po schváleni Radou prezentován člcnům spolku formou mailové
komunikace,

7. NÁMĚTY A DlsKUsE

Nebyly zaznamenány.

8. zÁVĚR

Předseda spolku poděkovalvšém členům za pozornost a óas, ktený Věnovali stL]di! tohoto
dokumentu.

Datlm:6, května 2021

Podpisy členů rady]

Petra Kupková

Eva pudlovská

veronika sklenářová

lvlarkéta ŠtruploVá

'0 
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8U-r,--Vojtěch Vidman

Jana vlasáková

Jan Vančura

David Velek

Markéta vokrouhllková
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