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Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích 
 

Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 3.11.2018          
v kulturním sále OÚ v Rakousích. 

 
Přítomní: dle prezenčních listin 

 

Návrh programu:  

1. Zahájení, volba zapisovatele, a volební komise  
2. Zpráva jednatele o činnosti za uplynulé období 
3. Zpráva ekonoma o hospodaření 
4. Zpráva předsedy revizní komise 
5. Zpráva předsedy spolku 
6. Volba rady spolku a revizní komise pro další volební období 
7. Přestávka 
8. Seznámení pléna s výsledky voleb funkcí v nově zvolené radě a 

 v revizní komisi  
9. Program a příprava akcí na nové volební období 
10. Diskuze 
11. Návrh a schválení usnesení 
12. Závěr 
13. Volná zábava s reprodukovanou hudbou a videoprojekcí. 

 

    1.Zahájení 
Schůzi zahájil předseda spolku Jiří Franz, který přivítal přítomné členy i hosty a seznámil je s předloženým 
programem schůze, o kterém nechal hlasovat. Program schůze byl jednomyslně schválen. 

Plénum dále ve veřejném hlasování schválilo jednotlivé orgány schůze: 

 zapisovatelka: Naďa Matzkeová 

 volební komise: Pavel Mikez, Petr Brožek   

 mandátová komise: Eliška Sýkorová 

Všichni navržení byli jednomyslně schváleni. 

Vedením schůze pověřil předseda Jiří Franz jednatele spolku Hynka Matzkeho. 

 

 

    2. Zpráva jednatele spolku 
Jednatel spolku Hynek Matzke poděkoval v úvodu svého vystoupení všem  

garantům a zúčastněným na úspěšně proběhlých akcích. Činnost spolku a jeho veškeré akce byly i v širokém 
okolí velice kladně hodnoceny a všichni členové našli ve spolkové činnosti uplatnění a kulturní, společenské i 
sportovní vyžití. 

 

Tradiční Vánoční zpívání proběhlo za velké účasti lidí ze širokého okolí, což bylo nejlepší vizitkou úspěšnosti 
akce. Silvestrovský ohňostroj s tradičním setkáním a přípitkem občanů byl také velmi pěkný. 

Jubilejní 20. Sousedský bál proběhl v netradičním pojetí. Byl velice pěkný a s velkým počtem hostů. 

Masopustní průvod byl opět, i přes nutnou změnu trasy, veselý a vydařil se. 

Dětského karnevalu se zúčastňuje pro jeho popularitu více dětí, než je celkový počet občanů v Rakousích. 

Jarní setkání rodáků a přátel Rakous je rovněž již populární a zúčastňuje se jej nyní i mladší generace. 

Taneční zábava se skupinou „Sousedi“ byla velmi zdařilá. 

Výlet na Pálavu do Strachotína si každý ve třech dnech užil podle svého. Všichni byli velice spokojeni, proto 
plánujeme akci opakovat i v roce 2019. Pro získání finančního zisku Jizeranu, chodí všichni členové rádi a bez 
nucení na cateringové akce, jako brigádnická pomoc např. na Maloskalské noci. 

Volejbalové turnaje Jizeranu, jarní i podzimní se vydařily. Tenisový turnaj se letos konal pouze jarní. 
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Z důvodů sucha se letos nekonalo mistrovství v pasení ovcí, proto pomoc Jizeranu nebyla potřeba. V srpnu 
jsme se ale všichni sešli na přátelském posezení s grilováním na zahradě u školy. Bylo veselo a všem se to 
velmi líbilo. Vyzkoušeli jsme nově zakoupený gril. 

V závěru hodnocení poděkoval jednatel všem členům Jizeranu za účast na brigádách v obci i na brigádě při 
sklizni višní pro potřebu spolku. Poděkoval i za dobrou reprezentaci v okolí a za perfektní organizaci 
spolkových akcí. 

 

         3. zpráva ekonoma o hospodaření 
V úvodu své finanční zprávy poděkovala Petra Kubínová garantům akcí, že využívají při nákupu zboží pro 
spolek slevových akcí a tím snižují náklady na režii. 

Dále poděkovala všem sponzorům za sponzorské dary. Přítomné seznámila se stavem financí za minulé 
období. 

 Příjem: 204 721,- Kč 

 Vydání: 259 725,- Kč 

 Pokladna: 139 208,- Kč 

 

Největší finanční zisk přinesl výtěžek z plesu a cateringových akcí. 

Hlavní výdaje byly za zálohu na výlet, nový grill, a výčepní zařízení.  

 

    4. zpráva revizní komise 
 
Zprávu revizní komise přednesla její předsedkyně, Iva Štejfová. Komise zkontrolovala veškeré účetní doklady 
na příjmy a výdaje a finanční hotovost. 
 
 
Shledala, že účetnictví je vedeno v souladu se stávajícími předpisy a veškeré položky jsou správně zařazeny 
a evidovány. Také finanční hotovost přesně souhlasila. Při fyzické inventuře hmotného majetku bylo zjištěno, 
že chybí 3ks pivních sudů.  
 
 

          5. zpráva předsedy spolku. 
 
V úvodu svého vystoupení poděkoval Jiří Franz všem členům za všechny akce, které se uskutečnily 
v minulém roce. Poděkoval radě spolku za to, že plní svoje úkoly a rovněž se zmínil o velmi dobré spolupráci 
s vedením obce. 
Poděkoval Ivě Štejfové za zpracování tiskopisu GDPR a dále všem, kteří se zúčastnili na přípravě občerstvení 
pro tuto výroční schůzi. 

Připomenul, že stanovy Jizeranu se nebudou měnit a že i členský příspěvek zůstane stejný. 

Jako stěžejní úkoly pro nastávající období připomenul nácvik nové divadelní hry Charleyova teta (premiéra 
konec února 2019) a zájezd na Moravu 4.-8. května. 

 

 

        6. volba rady spolku a volba revizní komise 
 

Do nové rady Jizeranu, která bude mít 7 členů, kandidují: 
Jiří Franz, Tomáš Hais, Petra Kubínová, Naďa Matzkeová, Hynek Matzke, 
Martin Meloun a Eliška Sýkorová. 
Do revizní komise kandidují: Petr Brožek, Iva Štejfová, Milena Mikezová. 
 
Z pléna schůze nevyšel žádný návrh na nového kandidáta. 
Předseda volební komise Pavel Mikez podává návrh na veřejné hlasování o jednotlivých členech rady. Návrh 
byl jednomyslně přijat. 
 
Předsedkyně mandátové komise Eliška Sýkorová informuje, že je přítomno 31 členů z 38 členů spolku a  
schůze je usnášení schopna. 
 
V následném hlasování byli všichni členové rady i revizní komise jednohlasně zvoleni, nikdo se nezdržel 
hlasování ani nebyl proti. 
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     7. přestávka 
 

O přestávce se sešla nově zvolená rada a revizní komise, aby na své první schůzce zvolila mezi sebou nové 
funkcionáře. 
 
 
 
 

   8.  seznámení pléna s volbou funkcí v radě a rev.komisi 
 
Plénum schůze bylo seznámeno s výsledkem voleb funkcí v radě: 
 
předseda -     Jiří Franz 
jednatel -                 Hynek Matzke 
ekonom -                 Petra Kubínová 
členové rady -         Tomáš Hais, Naďa Matzkeová, Martin Meloun,  
                                Eliška Sýkorová 
 
Funkce v revizní komisi: 
 
předseda -               Iva Štejfová 
člen komise-            Petr Brožek, Milena Mikezová 
 
                                              

9. plán a příprava akcí na další volební období 
 

Tento plán akcí může být průběžně doplňován nebo měněn, po projednání na schůzkách rady.  
            
                       Akce                                                  Garant 
   2.12.2018   Stavba Betlému 
 24.12.2018   Vánoční zpívání a živý Betlém      Bára Franzová, Kateřina Brožková 
 18.  1.2019   Sousedský bál                              Martin Franz 
 23.  2.2019   Masopustní průvod                       Bára Franzová, Martin Meloun 

               Dětský karneval                             Naďa a Hynek Matzkeovi 
               Sousedské posezení                     Marta Franzová, Iva Štejfová 

 30. 4.2019   Čarodějnice                                    Hynek Matzke, Jiří Franz 
 4.-8.5.2019   výlet Morava –Strachotín                
                     Tenisový turnaj                              Pavel Mikez, Petr Brožek 
                     Volejbalový turnaj                          Tomáš Hais, Jakub Sýkora 
  1.6.2019     Maloskalská noc                            E.a J.Sýkorovi, Martin Meloun 
  17.-18.8.     Pasení ovcí                                   Dana a Tomáš Haisovi, P.Kubínová                                           

       Dětský den                                    Eliška Sýkorová, Milena Mikezová 
 
Bylo započato s nastudováním nové divadelní hry pro náš soubor –Charleyova teta. Předpokládaný termín 
premiéry je únor 2019. 
Plánujeme i případnou další taneční zábavu se skupinou „Sousedi.“ 
 

10. Diskuze 
 
V úvodu diskuze poděkovala starostka obce Marta Franzová za pomoc při organizaci a zajištění občerstvení 
při oslavách 100.výročí republiky, spojených se  sázením pamětní lípy. 
 
Jiří Franz seznámil přítomné s nutností rekonstrukce provozního osvětlení jeviště. 
 
Tomáš Hais prosí o příspěvek na nové dresy pro klubový sportovní tým Jizeranu.  
Dresy budou mít hlavní logo Jizeranu, sponzoři mohou mít loga na rukávech. Nákup dresů Tomáš zajistí. 
 
Bude nutné provést generální rekonstrukci Betlému. Celá konstrukce je již v havarijním stavu. 
 
O členství v Jizeranu projevili zájem manželé Melounovi z Malé Skály a Ondřejka Vološčuková. 
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11. usnesení a závěr 
 
VČS Jizeranu schvaluje: 

 
 

1) Zprávu jednatele spolku o uskutečnění akcí v prošlém roce  a  jejich hodnocení. 
2) Zprávu ekonoma spolku o využití finančních prostředků a stavu pokladny k datu VČS 
3) Zprávu revizní komise o činnosti spolku, o evidenci hmotného a nehmotného majetku. 
4) Zprávu volební komise o provedených volbách do Rady spolku a do Revizní komise. 
5) Plán práce, akcí a činností na další rok, včetně jejich zajištění garanty. 
6) Členský příspěvek na další rok v hodnotě 100,- Kč /člena, mimo členů, kteří nejsou plnoletí a výdělečně 

činní.  
7) Zakoupení nových dresů pro volejbalisty, reprezentující Jizeran. 
  
 
VČS Jizeranu pověřuje: 

1) Radu Jizeranu dohledem nad plánovanými akcemi, včetně finančního zajištění. 
2) Jednotlivé garanty akcí připravit a včas informovat členy a veřejnost o připravovaných akcích.  
3) Radu Jizeranu připravit dokument o ochraně osobních údajů ve spolku (GDPR) a prokazatelně seznámit, 

případně nechat podepsat všechny členy spolku o uvolnění, či neuvolnění osobních dat pro účely spolku, 
popřípadě veřejnosti. 

4) Prostřednictvím rady oslovit Vítka Matzkeho  (VMfoto)  a  vytvořit nové tablo Jizeranu. 
5) Tomáš Hais zajistí nákup a potisk sportovních triček. 
6) Petra Kubínová zajistí nákup Silvestrovského ohňostroje a výběr peněz na tuto akci. 
 
 

 

 
 

 
 
 
V Rakousích dne 3.11.2018                                          ………………………………………….. 

 
                                                                                           Zapsala Naďa Matzkeová 

 
 
 
 
 
 
 


