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ZÁPIS Z 2. SCHŮZE  

VÝBORU SRPŠ při ZŠ Smilovice 
 

DNE 20.10.2014 v 18:00  

 

Účastníci: Pavlína Franková (předseda), Danuta Martynková (pokladník), Magdalena 

Stuchlíková, Kateřina Cieslarová, Daniela Červenková, Lucie Kozlová, Věra Samcová, Martina 

Lyčková (delegáti) 

 
Program schůze SRPŠ při ZŠ Smilovice (dále jen spolek): 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Informace o registraci spolku, získání koncese a založení bankovního účtu. 

3. Projednání akcí spolku – Lampionový průvod, Mikuláš, Karneval. 

 

Jednotlivé body programu schůze byly projednány a dohodnuty takto: 

1. Předsedkyně zahájila schůzi, představila jednotlivé body programu jednání, které všichni 

účastníci jednomyslně schválili 

2. Byly podány informace o zapsání spolku do spolkového rejstříku. Usnesení bude zveřejněno 

na internetových stránkách http://www.zssmilovice.cz/srps/dokumenty/. V souvislosti se 

získáním IČO může spolek vyjednat další potřebné záležitosti pro fungování a to koncesi na 

prodej alkoholu, občerstvení a bankovní účet. Vyřízením koncese byla pověřena p. Franková, 

zřízením bankovního účtu p. Martynková. 

 

3.  

a. Lampiónový průvod – pátek 7.11.2014 v 17 hod 

 Byly dojednány náležitosti ohledně nákupu čajů, šťáv, vína, koření, 

croasanů, kelímků, potřebných pro zabezpečení lampionového 

průvodu, stanoveny ceny pro prodej (svařené víno 25 Kč/2 dcl, 

croassany 10 –kč/kus) 

 Akci organizačně zajistí delegát 4.ročníku p. Samcová společně 

s ostatními rodiči (sezení, vaření teplých nápojů, úklid). 

 Byl schválen propagační letáček. 

 Úkoly:  

 Zjistit, zda budou moci děti využít i venkovní dětské hřiště před 

Karmelem. 

 

 

 

b. Mikuláš  - pátek 5.12.2014 (během dopoledne v MŠ a ZŠ) a rozsvícení vánočního 

stromku v odpoledních hodninách 

 Projednána komerční nabídka Mikulášských balíčků – byla zamítnuta.  
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 Rozhodnuto, že Mikulášské balíčky zabalí členové výboru sami, ze zboží 

koupeného, či získaného formou sponzorských darů. 

 Úkoly:  

 Oslovovat sponzory pro Mikulášské balíčky. 

 Oslovit osoby vytypované na ztvárnění postavy Mikuláše, čerta a 

anděla.  

 Po ustavující schůzi zastupitelstva obce Smilovice dojednat průběh 

akce „rozsvícení vánočního stromku“. 

 

 

c. Karneval  -  sobota 31.1.2015 od 14 hodin v Smilovicích,v sále Obecního úřadu 

 Projednána a schválena nabídka představení klaunů v rozsahu celkem 90 min, 

v ceně 4.100,- Kč 

 Z důvodu konání Mysliveckého plesu v termínu 17.1.2015, se mění termín 

konání karnevalu na 31.1.2015. 

 

 


