
Zpracovala: Franková 
24.11.2014 

 

ZÁPIS Z 3. SCHŮZE  

VÝBORU SRPŠ při ZŠ Smilovice 
 

DNE 20.11.2014 v 18:00  

 

Účastníci: Pavlína Franková (předseda), Danuta Martynková (pokladník), Daniela Červenková, 

Martina Lyčková (delegáti), Lenka Němcová Bujoková  

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

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Informace o získání koncese, založení bankovního účtu a prvotních nákladech na založení spolku. 

3. Projednání další akce spolku  – Mikuláše a rozsvícení vánočního stromku. 

 

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 zřízeny živnosti potřebné pro pořádání akcí spolku: 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona (obory 

činnosti - velkoobchod a maloobchod; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích 

a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 

prodejních a obdobných akcí; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti) 

 hostinská činnost 

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

 

Byl zřízen bankovní účet spolku u České spořitelny, a.s., bankovní spojení je 

3810192319/0800.  

 

Celkové náklady na legalizaci spolku činí 2.789,- Kč (kolek pro zápis od rejstříku spolků, 

poplatek za zřízení živnosti a koncese, poplatky za ověření podpisů a razítko spolku). 

 

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

 Bude využita nabídka p. Bednarze (prodejna Bea Řeka ),na zvýhodněný nákup 

výrobků do mikulášských balíčků, které budou zabaleny společně s dary sponzorů 

(pitíčka, lízátka, pomeranče). 

 Byly zajištěny osoby a kostýmy na ztvárnění postavy Mikuláše, čerta a anděla. 

 

Rozsvícení vánočního stromku (centrum obce Smilovice) – pátek 5.12.2014 od 17:00 

 Byly představeny reklamní letáčky, zhotovené p. Szwaczynovou – budou rozdávány 

dětem ve školkách, rodiče školáků dostanou pozvánku e-mailem. 

 Děti si, pod vedením učitelek a družinářek, připraví krátký program a vyrobí ozdoby 

na vánoční stromeček. 



Zpracovala: Franková 
24.11.2014 

 

 Na akci bude mít spolek prodejní stánek, v prodeji bude svařené víno a teplá 

medovina, pro děti zdarma čaj.  Do prodeje budou dány svítící náramky, jenž zůstaly 

z lampionového průvodu.  

 Akci organizačně zajistí delegát 5.ročníku p. Lyčková společně s ostatními rodiči. 

 Úkoly: 

 Zajistit vše potřebné pro zhotovení a prodej svařeného vína a medoviny, čaje 

pro děti, nádoby, kelímky….. 

 Cena vína 25Kč/2dcl, cena medoviny – bude stanovena operativně, dle nákupní 

ceny.  

 

 

 

 

 

 


