
Spolek Patron
Členská schůze 18. března 2017

Jiřetín pod Bukovou, vila Schowanek



Program členské schůze

• Zahájení

• Stav členské základny

• Organizační záležitosti

• Činnost spolku Patron v roce 2016

• Plán činnosti spolku Patron pro rok 2017

• Diskuze, usnesení, závěr

• Program po ukončení členské schůze
• Vzpomínka na Láďu Řezáče - Kuna
• Co jsme objevili v roce 2016 - Endler, Preisler



Zahájení členské schůze

• Zahajuje se řádná členská schůze.

• Spolek má 49 řádných členů.

• Je přítomno 19 členů. Členská schůze není usnášeníschopná.

• Ukončuje se řádná členská schůze.

• Koná se náhradní členská schůze.

• Je přítomno 19 členů. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná.



Prezenční listina

• Bednařík Libor

• Bláha Zdeněk

• Bradáč Petr

• Buriánek Zdeněk

• Endler Herbert

• Firstová Vlasta

• Golis František

• Herčík Jiří

• Karban Petr

• Kuna Josef

• Kurtin Petr

• Lakomý Oldřich

• Menzel Gűnter

• Preisler Jan

• Purm Martin

• Purm Otakar

• Simm Otokar

• Švehlová Lenka

• Turek Josef

• Omluva 9 členů



Stav členské základny

•Spolek Patron má k dnešnímu dni:
•49 řádných členů
•15 čestných členů
•2 kolektivní členy



Organizační záležitosti

• V průběhu členské schůze je možné využít občerstvení v 
předsálí.

• Po ukončení členské schůze představí Herbert Endler a Jan 
Preisler to, co se jim podařilo objevit v roce 2016.

• Členské příspěvky pro rok 2017 je možné hradit po ukončení 
členské schůze v hotovosti. Členské příspěvky lze hradit též 
převodem na účet spolku číslo 2900124622 / 2010 u Fio
banky.



Činnost spolku Patron za rok 2016

•Výroční zpráva
•Zpráva o činnosti
•Zpráva o hospodaření
•Zpráva revizora účtů



Zpráva o činnosti

Činnost výboru

• Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně (obvykle první čtvrtek v 
měsíci).

• Na svých schůzích projednával operativní záležitosti týkající se všech 
oblastí činnosti spolku – finance, organizačně-administrativní 
záležitost, záležitosti týkající se publikace naší činnosti na veřejnosti i 
záležitosti technické související především s opravami drobných 
památek.

• Funkci jednatele spolku převzal od Bohumila Horáčka Milan Poláček.



Zpráva o činnosti

Vydávání časopisu

• V roce 2016 vyšla 4 čísla spolkového časopisu. Časopis neustále 
zvyšuje svou úroveň a kvalitu. Redaktoři by přivítali větší množství 
příspěvků.

Spolkový web

• V roce 2016 byly provedeny práce související s převodem spolkového 
webu na novou platformu. Web získal modernější vzhled a umožňuje 
redaktorům výrazně lepší naplňování.



Zpráva o činnosti

Výlety

• 16. 4. 2016 –za památkami Višňové 1. část (Makeľ, Matušková)

• 27. 8. 2016 – z Raspenavy do Hejnic severním podhůřím (Horáček)

• 1. 10. 2016 –za památkami v okolí Višňové 2. část (Makeľ, Matušková)

Setkání

• 23.4.2016 – u památky Emila Nováka

• 30.4.2016 – u Pavlisovy památky



Zpráva o činnosti

Rozloučení

• Zástupci spolku se zúčastnili rozloučení s naším dlouholetým členem a 
bývalým předsedou Ladislavem Řezáčem



Zpráva o činnosti

Spolupráce s obcí Jiřetín pod Bukovou
• Sídlo spolku
• Místnost pro budoucí expozici
• Umožnění schůzí
Spolupráce s obcí Oldřichov v Hájích
• Máme pronajat Matouschkův hrob na 10 let do 27. 1. 2026.
Spolupráce s obcí Lučany nad Nisou
• Obdrželi jsme finanční dar ve výši 10 000 Kč za dříve uskutečněné 

opravy božích muk a křížové cesty



Zpráva o činnosti

Spolupráce se Správou CHKO JH

• Máme povolení ke vstupu do chráněných území Jizerských 
hor za účelem kontroly a oprav drobných památek.

Jsme členy MAS Tanvaldsko

Spolupráce s panem Stanislavem Beranem

• Publikace v německém regionálním tisku



Zpráva o činnosti

Opravy památek
• Lučanské pomníky – náš původní záměr jsme museli opustit a 

přislíbený grant z KÚ jsme nečerpali z důvodu změny realizátora

• Matouschkova hrobka – nové usazení krycích kamenů a 
zatmelení spár, oprava štuku, nátěr (Herčík, Endler, Simm, 
Horáček, Bednařík)

• Kratzerův obrázek – kompletní obnova (Podhora, Endler, Haufer, 
Kovář, Preisler)

• Nápis na železničním mostu v Tanvaldu – obnova (Preisler, 
Kovář)



Zpráva o činnosti

Opravy památek

• Kříž u Muchova – nahrazení novým (Preisler)

• Andrejkův kříž – obnova (Preisler, Haufer)

• Gahlerův kříž u Bedřichovské cesty – nový nátěr (Bednařík)

• Stumpeho kámen – postavení a obnova (Endler, Preisler, 
Haufer, Kuna, …)

• Hausmannova památka – oprava nápisu (Švajda)



Zpráva o činnosti

Náměty na opravy památek

• Ptačí kámen – oprava nápisu

• Annelore Faix (Poláček)

• Gregor

• Jäger v Černém potoce (Stoklasa)

• Brzda – větší kříž



Zpráva o činnosti

Gahlerův kříž na Nové louce
• Spolupráce s Lesy ČR – hlavní akce spolku v roce 2016

• Přátelé z ruprechtického lomu připravili kámen včetně opracování

• Kovář z Oldřichova opracoval kříž, připevnil korpus a zhotovil vzpěru

• Dopravu kamenů zajistila firma BREX

• Základy a vlastní montáž byly zajištěny prací našich členů (Herčík, 
Simm, Preisler, Poláček, Bednařík)

• Doplněno informačním panelem a můstkem

• 21. 10. 2016 slavnostní předání silnice a kříže, bohatá publicita



Zpráva o hospodaření - celkem

2016 Pokladna Banka Celkem

Přenos z 2015 315,00 66 922,58 67 237,58

Příjem celkem 10 600,00 104 150,00 114 750,00

Výdej celkem 5 545,00 42 020,02 47 565,02

Přenos do 2017 5 370,00 129 052,56 134 422,56



Zpráva o hospodaření - příjmy

Pokladna Banka Celkem

Čl. příspěvky 2015 1 300 1 300

Čl. příspěvky 2016 8 300 9 750 18 050

Čl. příspěvky 2017 1 000 1 000

Dary 2016 23 400 23 400

Drobný prodej 1 000 1 000

Oprava Gahler 70 000 70 000

Celkem 10 600 104 150 114 750



Zpráva o hospodaření - výdaje

Pokladna Banka Celkem

Patron výroba 23 516,00 23 516,00

Patron distribuce 6 005,20 6 005,20

Členská schůze 500,00 500,00

Členský příspěvek MAS 300,00 300,00

Oprava Matouschek 474,00 474,00

Oprava Gahler 2 999,00 10 278,82 13 277,82

Opravy ostatní 584,00 1 000,00 1 584,00

Poštovné ostatní 360,00 360,00

Poplatky 120, 00 120,00

Nájem 800 ,00 800,00

Výdaje ostatní 628,00 628,00

Celkem 5 545,00 42 020,02 47 565,02



Zpráva o hospodaření – aktuální stav

•Aktuální stav finančních prostředků k 17. 3. 2016

•Pokladna  5 570 Kč

•Banka   132 811,56 Kč



Zpráva revizora účtů

Činnost spolku a jeho výboru
• Činnost spolku v roce 2016 probíhala dle plánu. Výbor byl 

plně konsolidován. 

• Jeho schůze probíhaly zpravidla každý první čtvrtek v měsíci v 
prostorách Kooperativy na Mírovém náměstí v Jablonci nad 
Nisou.

• Schůzí výboru se zúčastňovali podle možností i další členové 
spolku.



Zpráva revizora účtů

Vlastní revize
• Revize činností a hospodaření Spolku Patron v roce 2016 byla 

provedena na základě předložených prvotních dokladů (vkladových, 
výdejních, faktur, darovacích smluv) a výpisů z bankovního účtu č. 
2900124622 / 2010 u Fio banky.

• V roce 2016 spolek obdržel od 13 dárců 23 400,- Kč. S každým z nich 
je sepsána Darovací smlouva. V účetnictví roku 2016 je zaevidováno 
47 plátců členských příspěvků pro rok 2016 a 2 členské příspěvky za 
rok 2015.

• V měsíčním přehledu příjmů a výdajů 8/2016 je třeba přeřadit jednu 
ze dvou částek 474,- Kč z kapitoly 205.02 do kapitoly 205.04.



Zpráva revizora účtů

Závěr
• Zůstatky finančních prostředků v pokladně i na účtu k 31. 12. 

2016 souhlasí s dokladovou inventurou.

• Hospodaření se svěřenými prostředky odpovídá plánu 
činnosti Spolku Patron.

• Stav finančních prostředků spolku k 31. 12. 2016:
• Pokladna  5 370,00 Kč

• Banka   129 052,56 Kč

• Celkem 134 422,56 Kč



Plán činnosti spolku Patron pro rok 2017

•Vlastní plán činnosti

•Stanovení výše členských příspěvků na rok 2018

•Návrh rozpočtu



Plán činnosti na rok 2017

• Vydávání spolkového časopisu

• Opravy památek
• Wenzerich – hlavní akce roku 2017

• Lichtenecker

• Porsche

• Spolkové výlety – Hodkovice, Frýdlantsko, Polsko, ???

• Tvorba rool-up panelů nové výstavy

• Tvorba expozice spolku ve vile Schowanek

• Tvorba seznamu památek v oblasti zájmu spolku

• Tvorba popisu hlavních památek na webu



Rozpočet pro rok 2017 

Příjmy Výdaje Celkem

Členské příspěvky 10 000 10 000

Dary 15 000  15 000

Oprava památek 58 000 22 000 36 000

Výroba časopisu 24 000 -24 000

Distribuce časopisu 6 000 -6 000

Výstava 15 000 -15 000

Expozice 5 000 20 000 -15 000

Ostatní agenda 1 000 -1 000

Celkem 88 000 88 000 0



Návrh výše členských příspěvků na rok 2018

•Výbor spolku se rozhodl neměnit výši členských 
příspěvků pro rok 2018. Ta tedy zůstává ve výši 
300 Kč. 

•Tyto příspěvky musí být uhrazeny do 31. 3. 2018.

•Členské příspěvky lze zaplatit převodem na 
bankovní účet Spolek Patron nebo v hotovosti po 
skončení členské schůze či na schůzích výboru.



Diskuze



Usnesení členské schůze

• Členská schůze schvaluje výroční zprávu (zpráva o činnosti, 
zpráva o hospodaření, revizní zpráva) za rok 2016. 

• Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2017.

• Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2017.

• Členská schůze schvaluje výši členského příspěvku na rok 
2018 ve výši 300 Kč s termínem uhrazení do 31.3.2018.

• Členská schůze pověřuje výbor spolku publikováním výroční 
zprávy na webu spolku.



Ukončení členské schůze

• Díky všem přítomným za aktivní účast



Program po ukončení členské schůze

Josef Kuna 
•Vzpomínka na Láďu Řezáče

Herbert Endler, Jan Preisler
•Co jsme objevili v roce 2016


