Zápis z 3. členské schůze spolku HARANT
HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., U Stanice 83/3, Praha 6, 161 00

2. 2.2016 od 17:30, Kulový blesk
Přítomni
Dle prezenční listiny.
HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. (dále „spolek“) má 6 členů,
přítomno bylo 5 členů (83% členů), členská schůze je dle čl. 8 bodu 5 stanov spolku
usnášeníschopná, protože byla přítomna nadpoloviční většina všech členů.

I.
Jednání členské schůze zahájil místopředseda spolku, přivítal členy a hosty schůze, představil
program a cíle schůze.

II.
Na programu jednání členské schůze byly tyto body:
1. Zpráva o činnosti spolku
2. Zpráva o hospodaření spolku
3. Schválení výroční zprávy spolku
4. Členství ve spolku
5. Budoucí vize a aktivity spolku
6. Připomínky, dotazy a návrhy k diskusi

III.

1. Zpráva o činnosti spolku
Vstupujeme do třetího roku trvání našeho spolku. Rok 2015 byl pro spolek Harant výjimečný
nejen tím, že jsme podruhé pod hlavičkou spolku uspořádali letní tábor na Trnávce, ale poprvé
jsme uspořádali také mimo táborovou akci. A nebyla jen jedna. Před táborem jsme podnikli
jednodenní výlet do Svatého Jana pod Skalou, na podzim jsme během víkendovky hledali
ztracený poklad obrů v podkrkonošském Hostinném.
S odstupem času je třeba být neskromný. Každý ročník tábora připravujeme s velkými ambicemi
a s velkým očekáváním, můžeme říci, že téma Trnávky 2015 bylo velmi povedené a je možné
napsat, že loňský tábor byl jeden z těch nejlepších v historii Trnávky.

Máme za sebou náročný rok, který byl však plný nezapomenutelných a neopakovatelných
zážitků, plný zábavy a dobrodružství. Laťku jsme si pověsili hodně vysoko. Nyní máme
před sebou nové výzvy, které s odhodláním očekáváme.
Členská schůze vzala na vědomí informaci o činnosti spolku.

2. Zpráva o hospodaření spolku
Spolek v roce 2015 pracoval s vyrovnaným rozpočtem. Veškerý zisk je znovu použit na činnost
a plnění poslání spolku, a to dle stanov spolku.
Hospodaření v roce 2015 vykázalo mírný schodek (- 941,- Kč), kromě výdajů na pokrytí letního
tábora nakoupil spolek nové pomůcky ke hrám na táboře, další prostředky byly využity také
při organizaci mimotáborových akcí. Na pokrytí schodku byl využit zisk z roku 2014.

Příjmy

195 350,- Kč

Výdaje

196 291,- Kč

Stav hospodaření v roce 2015

- 941,- Kč

Členská schůze vzala na vědomí informaci o hospodaření spolku.

3. Schválení výroční zprávy spolku
Byla projednána výroční zpráva za rok 2015. Zprávu představil místopředseda spolku.
Členové spolku hlasovali o výroční zprávě spolku Harant za rok 2015.


pro: 5



proti: 0



zdržel se: 0

Členská schůze schválila výroční zprávu spolku Harant za rok 2015.

4. Členství ve spolku

i.

členové

Na základě čl. 6, odstavec 1b) stanov spolku bylo zrušeno členství ve spolku:
1. Kateřina Pšádová, datum narození: 11. 9. 1995, adresa: U Stanice 83/3, Praha 6, 160 00

ii.

orgány spolku

Orgány spolku (výbor, hospodář i revizor spolku) pokračují ve shodném složení.

5. Budoucí vize a aktivity spolku
Členové spolku si také v roce 2016 dali za úkol svědomitě pracovat na přípravách dalšího
ročníku letního tábora, připravit zajímavý a poučný program pro děti a celotáborovou hru.
Kromě toho budou členové spolku pokračovat v organizování mimotáborových aktivit pro děti
Členská schůze ukládá všem členům a sympatizantům spolku, aby se aktivně podíleli na shánění
nových účastníků tábora.

6. Připomínky, dotazy a návrhy k diskusi
Členové spolku prodiskutovali téma celotáborové hry Trnávky 2016.

************

V Praze dne 2. 2. 2016

Zápis pořídil: Tomáš Novotný

Přílohy: Prezenční listina

Ověřila: Lucie Slováková

