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Dvacáté první shromáždění členů 6. května 2022 - per rollam

Preambule:

§ ohledgm na skutečnost, žé rok 202l probíhal za mimořádných hygienických opatření vyhlášených
-ýládou ceské řepubliky v solrvislosti § pandemii kořonaviíU a činno§t sdružéní zvonečok - Praha i.s.ptla omezena pouze na oíganizaci několika akcí ve dnrhé polovině roku 2021, jakož i s ohledem na
+řetrvávajíci doporuěení vyhýbat sé shíomáždění většího počtu osob v uzavřených prosto]ách,
íozhodla Rada spolku o konáni §hřomážděni členú opět pe] řollam.

Program:

1.

2.
3,
4.
5,

6,
7.

1. úvoD

Čbnům spolku byly zaslány dne 6, 5_ 2022 e-mailem podklady ke shromáždění členů, k nimž se
mohli Vyjádřit do 20. 5, 2022,
Bylo obesláno 28 členů z celkového počtu 28 členů, tedy 1oo%, Nebyly vzneseny žádné připomInky,
Vyjádřilo se a hlasovalo 23 členů, tedy 82o/d. Lze tedy konstatovat touto mimořádnou formou
usnášeníschopnost,

2. \/ÝBĚR ČLENSKÉHo PŘisPĚvKU na rok 2022 Vé Výši 1oo,- Kč,/ člen byl íealizován bézhotovostní
formou na účet spolku í16476í23/03oo,

3. ZPRÁVA o člNNosTlv RocE 2o2í

sou§tředění a mimořádné zkoušky

Leden - červen 2021 - Vše zrušeno z důVodU pandemié covid-19 včétně plánovaného koncertu k 25, Výročí
založen í sbobvého studia zvoneček- praha v Rudolfinu,
Podzimní Víkendová soustředění a mimořádné zkoušky: 2,1o., 16.1o.,6.11.,28.11.,3.12.a5,12.
25,7, - 1,8, proběhlo 21, letni soustreděni koncertního a komornlho sborL] V Broumovském klášteFe
22, - 24.10. proběhlo podzimni §oustředěni přípravného sboru zvonečky (střelské Hoštice)

Koncéřty
3í,7, - koncért konceňniho a komorního sboru v rámci broumovského kulturnlho programu na závěr letního
soustředění v Broumovském klášteře.
15.9 - Vystoupení V rámci ukončení Výstavy 110 ]et od smrti sv, Ludmily (před chrámem sv. Ludmily, Píaha
2 - zvonky, Abbellimento)
'l8,10 - Koncert V bazilice sV, Jakuba V rámci
28,11 - Adventní koncert v kostele cČsH
mužská sekce)
26,12, - Vánoční
tentýž den

o§tatní činnost

Zásadní modornizace webu WWw.zvonecek,cz , rozdělení na veřejnou a neveřejnou část, integrace
Webookeru, naplnění daty, zkušebnI provoz a posléze překlopení stiánek do ostlého píovozu
ukončeni 9polupřácé s dlouholébým Webmasterem ing, Pavlem Borkem, převod domény
WWW,zVonecek,cz

Konstatovánl usnášen i schopnosti na základé reakcí členů spolku
Výběr členského příspěVku na 2022 - bankovním převodem
ZpláVa o činnostiV roce 2021
účetnizáVěrka k datu 31,í2.2o21
Plán činnosti na rok 2022
Náměty a diskuse
záuél

svatojakubského festivalu (zvonky)
- Praha 10 - Vinohrady (Zvonky, Abbellimento, zuonéčky a

konceň Rudoifinum ,,Nastal přeradostný čas" (Všechny sbory) včetně generální zkoušky



. získání admini§trátor§kých práv ke stránkám Www,íacebook com/zvonecek. Vlámci distanční Výuky využit zvonečkový youtubé kanál sonline Výukou (Videa) zejména pro
plípravný sbor Zvonítka, Tamtéž byl pak publikován online minikoncért (každý sbor natočil
distančně a po jednotlivých hlasech jednu skladbu s offline doprovodem). Rada přiorganizaciVšech akcl muséla néustále sledovatjak měnícíse Vládnía hygienická opatřéní,
tak iVnitřní situacive sborech a operativně řešit případy potenciální nfekce covid-19. V tomto ohled!
patří veliké díky oběma našim lékařům, lMUDr Vtt Vokrouhlík a MUDr. Alžběta Níajerová. Děkujeme
jim iza přítomnost na obou mimopražských soustředěníchI. Zpracová n í žádostí a Vyúčtování grantů a dotací, Viz ekonomické informace níže,

4. ÚčETNí áVĚRKA K DATu 31. í2, 2021 - níže ná Ýěalomí shromáždění členů. Účetní ávěrka
byla schváIena vš€mi členy Rady spolku dle stanov dne 20. dubna 2022 bez připomín€k

ROZVAHA:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

označeni čislo

] 2

Dldrbd.,lrý hnbtyi ňáét* @{Gm 3 42 42

opnávky k db(hodobem! rojéi( célkff 5 42 -!2
B, rúftrodobý m|.l.k @l*m §dčér B,l, ,ž BIv, 1 157 1 203

Bll 8 ]30
B lll krá|tod,ý fflánčni Mjelék élkém 1 15T 1 073

Atliv! celkém §ouaet A, dž B, 11 1 157 12a3

označení

3

Másrnirdrejs@ltm §dael A.l,.' All, ,l2 9]9 1 063

13 T62 919
výsledék h6lod.iéni celtéň ]57

B ci2iždíojé@fiM §dčet B,l. ó' B,M, 1a 23a
B lll Kláúo.lobé záÝdty c€ltofr 13 60

BlV 19 80

PalÝ. c.ltm sdel A. .ž B, 20 1 157 l 203

TExT
T

spoť€boÉŇ nákupY a nakupovare slLtby 2 152

5T

10 l0
8 5 5

Mrbdycell@m s&čel Á.l, ažAvlll, 10 821

B.l 12 ] 6,1 l64

Bl 13 ]08 103

B lll Tdby Z t&sbl 

'kMy 
á a óoží 696 696

VýMy@r(ú s&aél B.l, át Bv 17 968 96a

c, Vý.b&t h6pod*oňí př.d,dóéilm i 17_(i1O_i9} 18

D, vý.b&t lBPoddéni po ,de.éíi i, 18 _ i, 9 19

V roce 202,1 jsme tedy hospodařili se ziskem 144 tis. Kč. Daň z přljmu právnických osob byla nulová,

21. shromáždéni členů sdruženizvoneček - Práha, z s. 6 kvělná 2022 -.ěl rollám



shromáždéni členú vzalo na vědomi účetní závělku za rck 2021 schválenou Radou dné 20,04,2022,

DOTACE a GRANTY

síla hudby překoná vše
2021 (činnost konceňního

sboru vč, přIpadné
meziná íod n í soutěže)

Mimop]ažská
soustředění cELKEM

l\4éstská část Plaha 3 95 000 Kč 30 000 Kč 125 000 Kč
l\,,tHl!,íP osvČ 43 500 Kč 43 500 Kč
cELKEM

'68 
500 Kč

Nežádalijsme o dotace na lVK ÓR (možnost dotace dopravy na mezinárodní soutěže) ani na odboru kultury
l\4Hl\4P, neboť konánísborových soutěží bylo Vzhledem k pandemii vyloučeno,

sh]omáždění členú schválilo/neschválilo zpíávu o činnosti za lok 2021.
23 člonú hlasovalo p]o, nebyl nikdo píoti a nikdo se nezdžel hla§ování.

5. PLÁN člNNosTlA RozPočET NA RoK 2022

1.4. Konceň se slovinským sborem (Kostel Nejsvětějšího srdce Páně)
11,6. světlo za Lidice
15,6. Letnizávěrečný koncert - kostelsV, Šimona a Judy
24-31.7. 22, letnísoustředění koncertního a komorního sboru - BroUmoV
25. -29.9. l\íezinárodní §outěž lsola del sole, Grado
Rljen Podzimni soustředěn i zvonečky střélské Hošticé (termín bude upřesněn)
Advent Adventní koncerty V jednáni
26.12. Rudolfinum
celý rok Víkendová soustředěnídle aktuálních plánů

Akce Výdaie Příimy Poznámka
Mezinárodní soutěž 73s 515 ořísDěvek účastníků 59aa Kč + GMHý + oranfu
Letní soustředěni 400 300 včetně grontu oš MHMP,Mč P3

podznnní soustředění 70 45 odhad 1050 Kč / účastníka
Jednodenní soustředění ól] 20

simon a Iuda 15,6 60 40
Rudolfinum 26,12. 2ao 150

Režie 150 0
Mzdv DPP 100 0 sbořmistrýně, koreD,

sDonzoři / smlouW 0 50
Kursovné 0 540

Koncerty a akce ostatní 10 15
celkem 1865 1675 de|lcit fozpočtu 79o tís. - pokryieňe z Hv 2027

Plán a rozpočet na rok 2022 byl schválen Radou na iádné schúzi 20,04.2022_ shromáždění členů ho bere

6, NÁMĚTY A DlsKUsE

žádné

7. zÁVĚR

Rada spolku děkuje Všem členům za pozomost a čas, který Věnovali studiu tohoto dokumentu

Datum:6, kvěha 2022

Podpisy členů íady:

21, shrcmážděiičlenů sdružonízvoneček - PÉha, z s 6 května 2022 - pel rcl]am



Pélra Kupková

Eva pudlovská

véronika sklenářová

Markéta Štruplová

Vojtěch Vidman

Jana vla§áková

Jan Vančura

DaVid Velek

Markéta vokrouhlíková
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21 , shíomáždění členů sdlužén i zvoneček - Pía há, z,s - 4 - 6, kvétna 2022 - peí rollam
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