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Vnorovská farní mládež z.s. 
28. leden 2017 

Zápis ze schůze valné hromady 

Schůze dne: 28. ledna 2017 

Schůze oznámena dne: 28. 12. 2016 

Účastnili se: Lukáš Petrucha, Jan Zubalík, Jiří Třináctý, Jan Třináctý, Karel Vaštík, Monika 
Petruchová, Dominik Zachar, Luděk Machynka, Vít Macháček 

Předseda spolku: Ing. Lukáš Petrucha 

Členové výkonného výboru: 
Vít Macháček, Karel Vaštík, Jan Třináctý, Jiří Třináctý, Jan Zubalík 

Další pozvaní: 
Dominik Zachar, Monika Petruchová, Luděk Machynka 

Jednotlivé body schůze: 

1. Hodnocení roku 2016 

a. 18. březen 2016 - ustavující schůze VFM, z.s. 

b. 17. květen 2016 - zapsání do spolkového rejstříku 

c. 11. - 13. březen 2016 - víkendovka pro starší na Filipově - Honza 

d. 13. - 15. květen 2016  - víkendovka pro mladší - Olomouc - Jaňa 

e. 10. - 15. červenec 2016 - indiánský pří-Znorovský tábor - Krysa 

f. 15. - 17. červenec 2016 - indiánský víkend pro veřejnost - Jirka 

g. 25. červenec 2016 založen účet spolku: 2201033844 / 2010 

h. 7. - 18. srpen 2016 letní tábor v Buhuslavicích - tidit 

i. 27. - 30. říjen 2016 víkendovka pro mladší v Bílovicích - Anička S. 

j. 30. prosinec 2016 výšlap na Javořinu - Kája 

k. vánoční bulletin a přáníčko - tidit 

2. Akce na rok 2017 

a. Indiáni v zimě - 10. - 12. únor 2017 - Dominik 

b. Víkendovka pro starší - březen - Honza - 15. února 2017 

c. Jarní víkendovka pro mladší - Jaňa + Magda - tidit je osloví 

d. Letní tábor - tidit - 29. červenec - 12. srpen 2017 

e. Indiánský tábor 

i. Příměšťák - Krysa 

ii. Stavba - Dominik 

iii. Samotný víkend - Jirka + Dominik 

3. Úkoly (co, kdo, do kdy) 

a. všichni si přečtou stanovy 

b. brloh - Jaňa? 
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c. přihlášky pro nové členy - Janek 

d. databáze her - Janek - pošle univerzální heslo - všichni do konce února přidají jednu 

hru a napíšou komentáře 

4. Jiné 

a. granty na obec - zpracoval tidit: žádáno pro (Lukáš Petrucha, Monika Petruchová, 

Karel Vaštík, Jan Zubalík, Jana Petruchová, Dominik Zachar) 

b. žádost na obec - zpracoval tidit - žádost o 59 270,- 

5. Usnesení: 

a. Přítomní se usnesli, že schvalují všechny body probrané na schůzi. 

Pro bylo 9 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0. 

 

 

Ve Vnorovech dne: 28. ledna 2017 

 

 Ing. Lukáš Petrucha  ……………… 

         předseda spolku / podpis 
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Vnorovská farní mládež z.s. 

Listina přítomných na schůzi valné hromady spolku Vnorovské farní mládeže, z.s. 
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Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil: 

Lukáš, Petrucha ... . .. /J.ů .. 
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