
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE  

VÝBORU SRPŠ při ZŠ Smilovice 
 

DNE 29.9.2014 v 20:00  

 

Účastníci: Pavlína Franková (předseda), Danuta Martykánová (pokladník), Karin Mořkovská 

(člen výboru), Magdalena Stuchlíková, Kateřina Cieslarová, Daniela Červenková, Lucie 

Kozlová, Věra Samcová, Martina Lyčková  

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

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Instrukce delegátů o způsobu přihlašování členů do spolku a plateb za členství. 

4. Zajištění koncese pro fungování spolku 

5. Stanovení termínů akcí do června 2015, včetně informací o programu 

6. Informování výboru o aktivním vyhledávání sponzorů pro spolek 

 

Jednotlivé body programu schůze byly projednány a dohodnuty takto: 

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

účastníci jednomyslně schválili 

2. K zapisování byla pověřena Karin Mořkovská, ověřovatelé byli určeni předsedkyně a 

pokladník 

3. Delegáti za jednotlivé skupiny byli instruování o způsobu přihlašování členů do spolku a 

způsobu výběru členských poplatků. Pokladník představil formulář o zaplacení členských 

poplatků. Tyto dokumenty předal jednotlivým delegátům.  

4. Spolek musí vyřešit koncesi pro prodej alkoholu a dalších státem požadovaných povolení 

v souvislosti s akcemi spolku níže uvedenými. Kdo zajistí? Koncestní listina se zřizuje na 

živnostenském úřadu, měl by být dozorce vyučený v oboru se zdravotním průkazem. 

5. Byly dohodnuty následující akce s termíny a dalšími ujednáními a úkoly pro členy výboru a 

delegáty 

 

 

a. Lampiónový průvod – pátek 7.11.2014 v 17 hod 

 START: Hájenka ve Smilovicích 

  CÍL: parkoviště za Karmelem ve  Smilovicích 

 Dětem bude rozdán čaje se sirupem, croassany a svítící náramky. 

Dospělákům v cílové stanici prodávat teplé alkoh. nápoj 

 Úkoly:  

 zajistit nádoby pro čaj (černý se sirupem a cukrem), croassany 100 ks, 

svítící náramky 150 ks  

 Dohodnout možnost využití prostoru za Karmelem na parkovišti, 

možnost uvaření vody pro čaje, kdo bude rozdávat, kelímky 

 Dohodnout prodej svařeného vína - kdo uvaří, kdo bude na místě 

prodávat, ceny, kelímky, nádoby 

 Zajistit letáčky grafiku a tisk, vylepení, kdo rozdá 

 V případě škaredého počasí se posouvá akce o týden na 14.11.2014 



 

 

 

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

 Děti navštíví v MŠ a ZŠ čert, mikuláš a anděl a rozdá balíčky 

 Úkoly:  

 Zajistit 3 dobrovolníky pro akci, kostýmy, navíc další osobu na 

pomoc při rozdáváni) 

 Připravit balíčky pro děti: kdo koupí, kdo zabalí 

 

c. Rozsvícení vánočního stromu v obci Smilovice  -  5.12.2014 (hodina ještě nebyla určena) 

 V rámci akce pořádané obcí Smilovice, spolek bude provozovat stánek 

s nápoji a občerstvením, děti obou vesnic mohou přijít ozdobit stromeček 

vlastními ozdobami. Poprosit pedagogy jestli by nevytvořily ozdoby s dětmi. 

 Úkoly:  

 Zjistit, zda-li akce bude pořádána a povolení stánku s prodejem 

spolku za účelem získání finančních prostředků pro provoz spolku.  

 Dohodnout prodej tvrdého alkoholu, svařeného vína - kdo uvaří, kdo 

bude na místě prodávat, ceny, kelímky, nádoby. Nápoje pro děti 

zajistit zdarma…čaj. 

 Zajistit letáčky grafiku a tisk, vylepení, kdo rozdá 

 

d. Karneval  -  sobota 17.1.2015 od 14 hodin v Smilovicích,v sále Obecního úřadu 

 Dětský karneval pro MŠ obou obcí s klauny, tombolou a občerstvením od 14 

do 22 hodin. 

 Úkoly:  

 Zajistit klauny, tombolu, sponzory, prodej občerstvení a nápojů – 

rozdat úkoly na jednotlivé delegáty a členy  

 Zajistit letáčky grafiku a tisk, vylepení, kdo rozdá 

 

e. Dětské radovánky – sobota 13.6.2015 ve venkovním areálu TJ Smilovice 

 Úkoly:  

 Dohodnout termín s TJ Smilovice 

 

6. Výbor bude dle časových možností a ochoty jednotlivých členů průběžně hledat sponzory 

v obcích a okolí. 

 


