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Spolek „ ProPřepychy z. s.“ se sídlem Základní škola Přepychy, Přepychy 69, 517 32 
 

 

 

Zápis VII. Výroční členské schůze 14. 1. 2017 v Restauraci Katka v Přepychách 
 
Přítomní členové: 17 (viz. Prezentační listina v příloze) 
Omluveni: 13 
Neomluveni: 11 
Přítomní hosté: 20 
Výroční členská schůze je v souladu s čl. VI. bod  2a) stanov usnášeníschopná 
 
Program členské schůze: 
 
1.   Zahájení       - Vladimír Zdeněk st. 
2.   Volba návrhové komise    - Vladimír Zdeněk st. 
3.   Zpráva o činnosti spolku v roce 2016   - Jarmila Sejkorová 
4.   Zpráva o hospodaření spolku v roce 2016  - Mgr. Tereza Macháčková 
5.   Revizní zpráva      - Ing. Jiří Sejkora 
6.   Plán činnosti a rozpočet spolku na rok 2017  - Jarmila Sejkorová 
7.   Přijetí člena spolku     - Jarmila Sejkorová 
8.   Diskuse       - Vladimír Zdeněk st. 
9.   Usnesení  VČS spolku     - Mgr. Martina Macháčková 
10. Předání ocenění     -  Jarmila Sejkorová 
11. Zakončení VČS spolku     - Jarmila Sejkorová 
 

1. Zahájení 
Schůzi zahájil a řídil Vladimír Zdeněk st.  

Přivítání členů, starostky Zdeňky Seidelové, zastupitelů obce, předsedkyně ČČK Lídy Preclíkové, předsedy 

Mysliveckého spolku Radka Křivky, ředitele školy Mgr. Jana Macháčka, zástupkyně kulturní komise obce Lídy 

Zálišové, sponzorů a dalších přítomných občanů. Spolek má k dnešnímu dni 41 členů, přítomno je 17 členů a 20 

hostů.  

Hlasování o programu schůze. 

Schváleno všemi hlasy. 

 

2. Volba návrhové komise 
Komise předloží ke schválení Usnesení z výroční schůze. Výbor navrhuje, aby komise pracovala ve složení: 

Martina Macháčková – předsedkyně komise;  Marie Burketová, Slávka Marková 

Hlasování o složení komise. 

Navrhované složení komise bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2016 

 
Vážení členové, přátelé, občané, 
V roce 2016 jsme završili sedmý rok existence spolku „ProPřepychy, z. s.“. Kulturní a společenské akce, které 

naše sdružení přineslo do života obce, se daří udržovat a staly se dobrou tradicí.  

V úvodu Zprávy seznámena schůze s Usnesením loňské členské schůze. 

Teď k jednotlivým akcím roku 2016. 

 Činnost byla zahájena 9. 1. 2016 Výroční členskou schůzí, která ve svém usnesení schválila: 
Seznámení s usnesením na rok 2016, které, jak vyplývá z další prezentace, bylo splněno. 

 6. 2. 2016 - Masopust 

- Uspořádali jsme masopustní průvod obcí, paní starostka vydala povolení k masopustnímu reji a vyšlápli 
jsme. Je to náročná akce, aby počet masek, které zahájí, došel i do cíle. Vloni jsme začínali na 
Bukovkách a pak hurá z kopce dolů. Naše hospodyňky pro nás měly uchystány spousty dobrot a 
nápojů. Rádi chodíme i do domečků, kde na nás již čekají, zatancují si s medvědem, nebo ženichem. 
Masku medvěda, která je do průvodu nezbytná jsme v loňském roce zakoupili. Tímto zvu i ostatní 
k zapojení do průvodu. Letos nám dělá problém hudba, která je v den masopustu již zadaná na ples a 
náhradu se prozatím nepodařilo zajistit. 
 

 8. – 9. 4. 2016  - Zájezd do vinného sklípku 

Uspořádali jsme velmi úspěšný výlet do sklípku v Dolních Bojanovicích. Cesta je sice dlouhá, ale 

v dobrém kolektivu to uteklo rychle. Ubytovali jsme se, navečeřeli a pak vyšlápli do sklípku, kde nás 

přivítal Jožka a Jarka s ochutnávkou slivovičky na zahřátí a pak již ochutnávky a degustace vín a k tomu 

neodmyslitelný zpěv za doprovodu kytary Honzy Macháčka. Ráno po snídani jsme naplnili nádoby na 

víno domů, poslední ochutnávka a pak návštěva historického domku s ukázkou krojů a života v něm. 

  

 5. 7. 2016 - Festival dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“ 

Festival má pevně stanovený termín, což může být nevýhoda v případě nepřízně počasí. Loňský rok 

počasí celkem vyšlo, což je samozřejmě znát na návštěvnosti. Program byl na tomto festivalu rozšířen 

o svěcení Přepyšského praporu a znaku. Kvalita festivalu na standardní dobré úrovni – věříme, že se i 

nadále udrží. Jde o jednu z mála akcí pro seniory i v širším okolí. Tímto chci poděkovat Honzovi 

Macháčkovi, který se značnou mírou podílí na zajištění i průběhu festivalu, ale i nečlenům, kteří nám 

v zajištění pomáhají. 

 

 20. 8. 2016 - Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“ 

Na rybník Dvorský jsme se velmi těšili. Sluníčko svítilo, voda byla sice trochu zelená, ale naše posádky 

byly nažhavené se utkat v boji o to své vyrobené netradiční plavidlo. Nejde ale jen o plavidlo, ale i o co 

nejširší zaujetí poroty a diváků, kteří vše bedlivě sledují. Na startu se hodnotilo 10 krásných plavidel a 

jejich pasažérů. Do cíle se doplavili všichni. Na prvním místě se umístila Červená karkulka, která měla 

na palubě i zvířecího pasažéra. Program byl hudebně zpestřen Honzou Macháčkem a skupinou Streyci. 

Všem posádkám patří poděkování a hlavně mladým nástupcům. Vždy trochu s obavami tuto soutěž 

chystáme, protože kromě počasí do poslední chvíle nevíme, kolik posádek se zúčastní. 

 

 2. 9. 2016 - Kuřátka na hřišti 

Sešli jsme se „U Ťavise na hřišti“, kde jako odměna za pomoc a sponzoring při zabezpečení letních akcí 

každý obdržel polovinu vynikajícího grilovaného kuřátka. Při dobrém jídle a pití to byl velmi příjemný 

večer. 

 

 12. 11. 2016 - Zábavný večer „Říše zvířat“ 

Soutěže, tanec, dobrá hudba, zábava a skvělé nápady – to vše jsme našli na večeru „Říše zvířat“. Koláže 

na výzdobu připravil Honza Zdeněk, který si s tím vyhrál a nás pobavil. Poslední foto ukazuje velký 



počet zastoupení nás V domkách. Kdo se bude chtít pobavit i letošní rok, může již teď přemýšlet o 

tématu „Mimozemšťané“. 

 Listopad 2016 - Akce švestky 

Spolek poskytl částku 40.710,-Kč na nákup stromků (švestek) k revitalizaci zeleně podél silnice 

k Bolehošti a jeden jsme symbolicky zasadili. 

 

 27. 11. 2016 - Rozsvícení vánočního stromu 

Ve spolupráci s obcí jsme všechny občany pozvali na rozsvícení Vánočního stromu. Počasí bylo 

mnohem příznivější než předchozí rok, což se samozřejmě odrazilo na účasti. Zázemí od Věry 

Karlíčkové a Krulichových společně s klobáskami, sladkostmi, medovinou, svařeným vínem a 

ohňostrojem navodilo tu správnou předvánoční náladu. 

 

 23. 12. 2016 - Zpívání u kostela 

V předvečer Štědrého dne jsme měli možnost uniknout z domácích vánočních příprav, poslechnout si 

výborně nacvičené koledy, potřást rukou s kamarády a známými. Hospodyňkám děkujeme za širokou 

ochutnávku vánočního cukroví. Jako bonus si každý mohl odnést Betlémské světlo. 

 

Byly i další aktivity: 

 prodej turistických známek - přispívá k propagaci obce, ale i ekonomický efekt z prodeje (letos 

3.020,-Kč) 

 Toulky Přepyšskou minulostí, které jsou přílohou Přepyšského zpravodaje 

 

Na závěr chci poděkovat výboru, všem členům i nečlenům za spolupráci a ochotu dělat něco navíc, popřát 
hodně dalších úspěšných akcí, pevné zdraví, životní optimismus a dobrou vůli. Všem aktivním členům, obci 
Přepychy, sponzorům, organizacím a přátelům, kteří s námi spolupracují děkuji a věřím i v dobrou následnou 
spolupráci. Myslím, že všichni se musíme podílet na tom, aby naše obec byla krásnější. 
   
Zpráva byla prezentována obrazovou dokumentací a doplněna slovním komentářem Jarmily Sejkorové. 
 
 

4. Zpráva o hospodaření OS PP v roce 2016 

Spolek „ProPřepychy“ měl k 31. 12. 2015 tato finanční aktiva: 

Pokladna:             20 510,-Kč 

Vkladový účet č.1111964309/0800 vedený u ČS v Opočně        56 196,-Kč 

Celkem finanční aktiva            76 706,-Kč 

 

1. Příjmy v roce 2016 

Sponzorské dary           45 840,-Kč  

Prodej turistických známek         3 020,-Kč 

Příjem z Masopustu        15 756,-Kč 

Příjem z festivalu dech. hudeb Přepychy K. Pšeničného    59 167,-Kč 

Příjem ze závodu „O Přepyšské kormidlo“      47 459,-Kč  

Příjem ze zábavy  „Říše zvířat“         9 560,-Kč  

Příjem z vánočního stromu           8 763,-Kč  

Příjem ze „Zpívání u kostela“          6 385,-Kč  

Úrok z vkladového účtu                           7,-Kč 

Příjmy celkem        195 957,- Kč 



 

 

2. Výdaje v roce 2016 

Nákup hmotného majetku a investice     1 920,-Kč  

Náklady na Masopust       2 860,-Kč 

Zájezd na Moravu       10 750,-Kč 

Náklady na festival dechových hudeb „ Přepychy K. Pšeničného“  41 215,-Kč  

Náklady na závod plavidel „O Přepyšské kormidlo“    35 803,-Kč  

Náklady na „Říše zvířat“       10 302,-Kč  

Náklady na rozsvícení vánočního stromu     8 165,-Kč  

Náklady na „Zpívání u kostela“      3 686,-Kč  

Administrativní náklady       2 070,-Kč  

Dary         46 100,-Kč 

Provozní náklady        9 590,-Kč 

Bankovní poplatky       71,-Kč   

Výdaje celkem        172 532,-Kč  

  

Obec Přepychy přispěla na Festival dechových hudeb a podílela se na zabezpečení Rozsvícení 

vánočního stromu a materiálně na zajištění OPK a Zpívání u kostela. 

 

K dnešnímu dni konání VČS 14. 1. 2017 je stav aktiv následující: 

Finanční aktiva 

Pokladna       16 709,-Kč     

Vkladový účet č. 1111964309/0800    83 422,-Kč 

Celkem finanční aktiva      100 131,-Kč 

 

Hmotný majetek od založení OS PP    76 737,-Kč 

(v nákupních cenách) 

Hodnota nevyúčtovaných turistických známek   6 820,-Kč 

 

Celkový aktuální majetek v hodnotě    183 688,-Kč 

Závěr – čistý zisk za rok 2016 byl     23 425,- Kč 

 



Příjmy v roce 2016

Akce Příjem Akce Výdaj

Sponzorské dary 45 840,00 Kč Nákup hmotného majetku - investice 1 920,00 Kč

Prodej turistických známek 3 020,00 Kč Náklady na Masopust 2 860,00 Kč

Příjem z Masopustu 15 756,00 Kč Zájezd Morava 10 750,00 Kč

Příjem z festivalu "Přepychy Karla Pšeničného" 59 167,00 Kč Náklady na festival "Přepychy Karla Pšeničného" 41 215,00 Kč

Příjem ze závodu "O Přepyšské kormidlo" 47 459,00 Kč Náklady na "Přepyšské kormidlo" 35 803,00 Kč

Příjem ze zábavy "Říše zvířat" 9 560,00 Kč Náklady na "Říše zvířat" 10 302,00 Kč

Příjem z rozsvícení vánočního stromu 8 763,00 Kč Náklady na rozsvícení vánočního stromu 8 165,00 Kč

Příjem ze "Zpívání u kostela" 6 385,00 Kč Náklady na "Zpívání u kostela" 3 686,00 Kč

Úrok z vkladového účtu 7,00 Kč Administrativní náklady 2 070,00 Kč

Příjmy celkem 195 957,00 Kč Dary 46 100,00 Kč

Provozní náklady 9 590,00 Kč

Stav pokladny k 31.12.2015 20 510,00 Kč         Bankovní poplatky 71,00 Kč

Stav účtu 1111964309/0800 k 31.12.2015 56 196,00 Kč         Výdaje celkem 172 532,00 Kč

Celkem finanční aktiva k 31.12.2015 76 706,00 Kč         

Celkem finanční aktiva 100 131,00 Kč

Finanční aktiva Částka
Hmotný majetek spolku od založení OS PP 

(nákupní ceny)
76 737,00 Kč

Pokladna k 31.12.2016 16 709,00 Kč
Hodnota nevyúčtovaných turistických známek 

(234  ks)
6 820,00 Kč

Vkladový účet 1111964309/0800 k 31.12.2016 83 422,00 Kč

Celkem finanční aktiva 100 131,00 Kč

Výdaje v roce 2016

Celkový aktuální majetek v hodnotě 183 688,00 Kč

Čistý zisk za rok 2016 23 425,00 Kč  

 



 
 

Zprávu podala Tereza Macháčková 

 

 

5. Revizní zpráva 

Vážení členové, členky spolku a hosté!  
Předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.  
Dne 11. 1. 2017 jsem provedl revizi účetnictví a majetku spolku. 
Účetní stav pokladny ke dni   1. 1. 2016    -  20.510,- Kč a vkladového účtu 56.196,- Kč,  

       ke dni 31. 12. 2016   -  16.709,- Kč a vkladového účtu 83.422,- Kč,                                                                                              
 při provedené kontrole dne 6. 1. 2016 odpovídá částkám uváděným ve finančním deníku.  
Čerpání rozpočtu spolku v roce 2016 bylo stanoveno a průběžně čerpáno.   
Evidence členské základny je řádně vedena, sdružení má 41 členů.  
Výbor pracuje v 7 členném složení.    
Řádné daňové přiznání bylo podáno v termínu.  
Všechny doklady jsou řádně označeny a založeny.  
 
Při kontrole byl zjištěn chybný numerický odpočet u jedné položky. Bylo opraveno v průběhu kontroly.  
 
Hmotný majetek pořízený v roce 2016 v částce nákupní 1.920,- Kč je veden samostatně v knize hmotného 
majetku. Doporučuji odepsat z evidence hmotný majetek krátkodobějšího charakteru (viz. louče…..) a do 
budoucna obdobný materiál neevidovat.  
 
Turistické známky v počtu 234ks a částce 6.820,-Kč zůstávají u prodejců, nebo v depozitu. V roce 2016 bylo 
prodáno 104ks v částce 3.020,-Kč.  
 
Po seznámení s rozpočtem na rok 2017 ho doporučuji schválit a hospodaření sdružení v roce 2016 shledávám 
jako řádné dle platných stanov spolku.  
 
Zprávu přednesl revizor spolku Ing. Jiří Sejkora 



6. Plán činnosti a rozpočet spolku na rok 2017 
 

1. Masopust – ve spolupráci s SDH - část k zajištění průvodu - v sobotu dne 25. února 2017 – za výbor 
zodpovídá Jarmila Sejkorová 
Rozpočet: 3.000,-Kč 
 
2. Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného – 8. ročník ve středu dne 5. července 2017 – za 
výbor zodpovídá Tereza Macháčková a Vladimír Zdeněk st. 
Rozpočet: 35.000,-Kč 
 
3. Zájezd – Výběr destinace a termínu v průběhu roku 
Za výbor zodpovídá Jarmila Sejkorová 
Rozpočet: 10.000,-Kč 
 
4. Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“ – 7. ročník v sobotu 19. srpna 2017 
Za výbor zodpovídá Vladimír Zdeněk st. 
Rozpočet: 15.000,-Kč 
 
5. Tematický ples „Mimozemšťané“ – v sobotu 18. listopadu 2017  
Za výbor zodpovídá Vladimír Zdeněk ml. 
Rozpočet: 8.000,-Kč 
 
6. Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s Obecním úřadem v neděli 26. listopadu 2017 Za výbor 
zodpovídá Jiří Sejkora  
Rozpočet: 3.000,-Kč 
 
7. Zpívání u kostela – společně se ZŠ – v sobotu 23. prosince 2017 
Za výbor zodpovídá Jaroslav Preclík 
Rozpočet: 4.000,-Kč 
  
8.  Toulky přepyšskou minulostí  - vedení pravidelné rubriky v Přepyšském zpravodaji -  Zodpovídá 
Vladimír Zdeněk st. 
 

9. Výroční členská schůze – v sobotu 13. ledna 2018 – zodpovídá výbor 
Rozpočet: 5.000,-Kč 
 
10. Administrativa a propagace 
Rozpočet: 4.000,-Kč  

 
11.  Investice a dary:  

a) Nákup termo várnic     - cca 5000,-Kč 
b) Antivirový program do přenosného počítače  - cca 2000,-Kč 
c) Příspěvek na nákup kostelního zvonu   - cca 2000,-Kč 

 

Plán a rozpočet přednesla Jarmila Sejkorová 

 

 

7. Přijetí člena 
Jako nová členka spolku byla přijata Lucie Neuchlová. Členský průkaz předala s blahopřáním Jarmila 

Sejkorová. 

 

8. Diskuse 

 Radek Křivka  -  Pozdrav jednání za Myslivecký spolek a přání do další práce 



 Mgr. Jan Macháček - Pozdrav jednání; informace o přípravách letošního festivalu Karla 

Pšeničného; poděkování za spolupráci; Návrh na spolupráci na akci „Generál Laudon v Přepychách“ 

v roce 2018 
  Zdeňka Seidelová - Poděkování za dobrou spolupráci v rámci obce; přání úspěchu 

v další činnosti 
 Lída Zálišová  - Pozdrav za kulturní komisi; výzva k další spolupráci 

 Tomáš Seidel  - Pozdrav za SDH (místo velitele SDH) 

 Lída Preclíková  - pozdrav, poděkování za ČČK za pomoc, žádost i o další spolupráci; 

pozvání na Ples ČČK (20. 1. 2017) a Dětský karneval (22. 1. 2017) 

 Jarmila Sejkorová - otevření diskuse na téma zájezdu 

 

9. Usnesení z VČS 
1. Ke dni 14. 1. 2017 má spolek „ProPřepychy, z. s.“ celkem 42 členů.  

2. Výroční členská schůze schvaluje: 

a) Zprávu a prezentaci o činnosti spolku v roce 2016 

b) Zprávu o hospodaření spolku v roce 2016 

c) Revizní zprávu 

d) Plán činnosti a rozpočet spolku na rok 2017 
 

3. Výroční členská schůze ukládá výboru: 
a) V průběhu roku 2017 monitorovat zapojení členů spolku do aktivní činnosti a na příští VČS v roce 

2018 navrhnout opatření k ukončení členství, vyplývající z čl. IV, odst. 4d) Stanov spolku. 
 
b) Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám v objektu Obecního úřadu řešit s orgány obce 

zabezpečení skladového prostoru pro potřeby spolku. 
 

Usnesení přednesla Mgr. Martina Macháčková  
Schváleno všemi hlasy. 
 

10. Předání ocenění 
Předsedkyně spolku Jarmila Sejkorová předala věcné dárky jako ocenění za spolupráci a pomoc při 

zajišťování akcí těmto občanům: 

Mgr. Jan Macháček 

Jan Suchánek 

Radek Tláskal 

Tomáš Seidel 

Milan Burket 

 

11. Zakončení VČS 
Předsedkyně spolku Jarmila Sejkorová poděkovala za účast členům, hostům a občanům a popřála vše 

nejlepší do roku 2017. V závěru bylo všem přítomným podáno občerstvení. 
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