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Chomutovskupina

zapsonó u Městského soudu v Praze, spisová značka L 39210

sídIo: Hovlíčkova j675, Chomutov 43003

adresa pro zasíIání pošty: Kamenná 5129, Chonutov 43a04

bankovní spojení:
statutární oryán:

te[: 720 41 3 316 nebo 777 248 70ó

e-mail: perkner-cv@seznam.cz
www. ch om utov. pi onyr. cz

MONE|A iloney Bank, a.s., č.ú, 129177018/0ó00

Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupiny

1

konané dne 12.2.ZO2O v klubovně.

Přítqnn,L: Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Omluveni:

Proqram: 1 . Zahájení
2. Ověření přitomnosti členů
3. Schválení programu
4- lnformace k hospodaření
5. Různé - diskuze
6. Aktualizace rozpočtu
7. Usnesení.
8. Závěr.

,1" Zahájení
1.1, Schůziv'l8:00 hod. zaháji[ a dáte řídilvedoucí pionýrské skupiny Jiří Perkner"

2. Ověření přítomnosti členů
2.1. Dte prezenční listiny bylo v čase zahájeníschŮze přítomno 9 ze 14 čtenů rady skupiny, \.64,3%,

V souladu s č[ánkem Vl.A.6. a čtánkem Xlll.B.3.b., Stanov Pionýra, byla schůze rady usnášen,íschopná"

3. Schválení proqramu
3.1. J,Perkner přeclložil návrh proqramu schůze, uvedený na poz,lánce rozeslané všem dospětým čtenům PS.

( PRO 9), program schŮze,

4. lnformace k hospodaření
4.1. J.Perkner informoval o finančnísituaci P5, když k31.17',2019 byto na BÚ gt 54a,41Kč a v poktadně ó334 Kč.

V novém roce jsme ke dnešnímu dni už uhradili 12.66C Kč registraci, 7.75a Kč Ledovku, 9.000 Kč zálohu na
R.ESET, 13.000 zálohu na dopravu na RESET, ó.000 KČ posudekenerqetického specialisty na proriekt
Teplo,1.800Kč revizi kotle Dakon, 8.676 Kč nájemné k[ubovny, 4,356 Kč energie ktubovny a záloiru 2.580 Kč
EE Bernov. Příjmy z registrace členŮ srovnaly stav účtu na cca 3ž.000 Kč" Nezbytnými výdaji budou i nadáie
zálohy na EE TZ Bernov, nájem a energie klubovny.

Zpracoval a poda[ Žádosto dotaci,,Tepto" ve výši 184.00O Kč, o dotaci ÚK na RESETve uýši 30.0O0 Kč,
o dotaci města Chornutova ve výši 150.000 Kč a zpracuje dotaci z VVŘ na opravu elektroinstalace TZ
Bernov, Požádat rr návrhy na dotaci Pionýra PROČ na podporu celoroční činnosti" Pokud tyto dotace
obdrŽÍme, zachováme činnost skupiny s dětmi, ve stávajícím rozsahu. Problémem bude íjnancováníoprav,
ÚdrŽby a investic naTZ, protože přestože získánne dotace, budeme musetzvlastních zdrojů doíinanco,1at
20-30 % finančních náktadů projektů.U Pl v.rLí\Lu.

Předtožíl, návrh aktualizace rozpočtu. rří_lmy ivldaje 747.0a0 Kč oproti 1.verzi schvátené rirdou
a^a^ . .--^^+l.. _^ oo^ AA^ ll1 l^ ^..!^,]. _^_^..f ]! -.-:^-]!.

)

("
72.1 ,ZOVa, vzrostly na 889.000 Kč. je nutné posoudit priority.
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4.2. Jitka Wessela informovala o stavu zpracování účetní závěrky za rok 7a19,1.verze v korunách byla
odevz žádosti o dotaci města na rok 2020. Nyní ÚZ
konzu e požadavku Pionýra, UZ bude úptně
drrkon ové přiznáni na FÚ a ÚZ odeslána do
kance

Dá[e se vyjádřiia k nejednotnému účtování víkendových akcí. Navrhla postup, který umožňí čerpání
dotací lUŠlztt na jednodenní a víkendové akce.

5. Různé - diskuze
5"1. J. Houška a F.Stípka navrhli priority k TZ Bernov. ,

- zpracování stavební dokumentace d[e stávajícího stavu
- žádost o prodloužení stavebního povolení l

- dokončení investice ,,vrtaná studna"
- revíze elekiroínstalace a všech daiších, potřebných ke stavebnímu řízení
- J.Houška, jako správce TZ dostane od vedoucího PS J.Perknera plnou moc kjednání s úřady

5.2, Všeobecná dtskuze k písenrně předloženému návrhu aktualizace rozpočtu, hospodaření PS, stavu TZ Bernov,
čerpání finančních prostředků oddí! a kfuby a účtování víkendových akcí.

5,3. Jitka Wessela informovala o akci Ledo,rá Praha.
5.4. Jarka Wessela přidal,a do ptánu akcí víkend oddítu Rotničky na TZ Bernov 74.-26.4.2O2O

6. Aktualízace rozpočtu
(PRO 9), 2,aktuaiizorranou verzi rozpočtu skupiny na rok ?_02a, s vyrovnanýrni

příjmy aq}dajive výši BB9"000 Kč. Rozpočet je nedítnou součástítohoto zápisu.

7 " Usnesení"
, (PRO 9), usnesení z této schůze,

E. Laver
8.1. Závěr provedI vedoucí pionýrské skupiny J.Perkner, poděkovat přítomným za učast a scl-růzi ve 20:00 hod.

ukončíl.

Zapsal: Jiří Perkner Ověřiti:

f'


