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Zápis z ustavující schůze Mateřského centra Lidičky, o. s. 

15. 3. 2011, restaurace Lidická galerie 

Dne 15. 3. 2011 proběhla ustavující a členská schůze Mateřského centra Lidičky, o. s., kterou svolaly 

členky přípravného výboru Petra Radová, Irena Přibylová a Tereza Bublíková. Dalšími členy sdružení 

se na základě písemné přihlášky stali: Petr Přibyl, Petr Rada, Linda Grausová, Veronika Kellerová, 

Monika Vaňhová, Jiří Černý a Michaela Indráková a tímto jsou tedy všichni výše jmenovaní zároveň i 

zakládajícími členy sdružení. 

Schůze byla zahájena v 18 hod. 

Na programu bylo projednání následujících bodů: 

1. Zahájení schůze 

2. Projednání stanov 

3. Projednání výše členského příspěvku a výše vstupného do herny a na aktivity 

4. Zvolení výboru sdružení, zvolení revizní komise sdružení 

5. Stanovení způsobu vedení účetnictví 

6. Projednání plánu aktivit, které budou provozovány v MC Lidičky 

7. Plán aktivit pro členy sdružení 

8. Závěr 

 

ad 1) 

Schůzi vedla Petra Radová. Po přivítání účastníků byla provedena prezence – viz prezenční listina. 

Přítomny byly tři členky přípravného výboru a další žadatelé o členství. Tito na základě písemné 

přihlášky byli přijati za členy Mateřského centra Lidičky, o. s. Přihlášky jsou uloženy u I. Přibylové.  

Zapisovatelkou jednání byla určena Irena Přibylová, ověřovatelkou Tereza Bublíková. 

Členky přípravného výboru se přítomným osobně představily. Všichni přítomní byli seznámeni s cílem 

a zaměřením MC Lidičky, o. s. a dále byli obeznámeni s činností přípravného výboru do doby konání 

schůze (registrace u MV ČR, příprava podkladů pro jednání s OÚ Lidice ohledně budoucích prostor, 

provozování herničky v prostorách kulturního střediska Oáza, zajištění profesionálně zpracovaného 

loga, kontaktování Sítě MC, tvorba formulářů, vytvoření předběžného rozpočtu, mapování získávání 

dotací, sponzorských darů, tvorba internetových stránek). 

ad 2) 

Byly projednány stanovy a jednomyslně bylo odsouhlaseno jejich znění. 

Byl podán návrh na změnu sídla sdružení (doposud soukromá adresa, nově adresa 10. června 1942 

č. p. 161, 273 54 Lidice), který byl jednomyslně odsouhlasen. 

ad 3) 

Byla projednána výše členského příspěvku, který činí 300 Kč za kalendářní rok. Členský příspěvek je 

splatný vždy do konce března aktuálního roku, případně dle čtvrtletí vstupu. Ke každému čtvrtletí je 

členský příspěvek snížen o 75 Kč. Výše členského příspěvku byla jednomyslně schválena. 

Bylo také projednáno vstupné na akce pořádané MC Lidičky, o. s. Na pravidelné aktivity vstupné vždy 

30 Kč pro nečleny sdružení a 20 Kč pro členy sdružení. V případě nákupu materiálu nebo zaplacení 
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lektora je vstupné navýšeno dle potřeby (základní vstupné ale stále zůstává 30 Kč pro nečleny 

sdružení a 20 Kč pro členy sdružení). Pro ostatní aktivity jednorázového charakteru bude stanoveno 

vstupné dle nákladů nebo dobrovolné vstupné.  Výše vstupného ve všech uvedených případech byla 

jednomyslně schválena. 

ad 4) 

Proběhlo zvolení výboru a revizní komise. 

Do výboru sdružení byly navrženy: Petra Radová, Irena Přibylová a Tereza Bublíková. Tyto byly 

jednomyslně hlasováním zvoleny. Hlasování se zdržely: Petra Radová, Irena Přibylová a Tereza 

Bublíková. 

Do revizní komise byli navrženi: Veronika Kellerová, Jiří Černý a Monika Vaňhová. Tito byli 

jednomyslným hlasováním zvoleni. Hlasování se zdrželi: Veronika Kellerová, Monika Vaňhová a Jiří 

Černý. 

ad 5) 

Jednomyslně byl schválen způsob vedení podvojného účetnictví. V jednání je dohoda s Michaelou 

Indrákovou. 

ad 6) 

Bylo hlasováno o plánu aktivit provozovaných MC Lidičky, o. s.  

Jednomyslným hlasováním byl schválen návrh placení vstupu do herničky provozované 

v prozatímních prostorách kulturního střediska Oáza a to od dubna 2011. Dále bylo jednomyslně 

odsouhlaseno zařazení cvičení pro nejmenší k této herničce. 

Po přestěhování do vlastních prostor MC Lidičky, o. s. byly navrženy následující aktivity pro děti: 

herna, cvičení pro nejmenší, zpívání (hudební školička), výtvarné dílničky, divadelní představení. Pro 

dospělé byly navrženy např. výtvarné činnosti různého druhu – večerní dílny pro dospělé, kurzy, 

přednášky a besedy na různá témata. Další aktivity budou zařazeny dle poptávky. 

Přítomní byli seznámeni se záměrem spolupracovat na organizaci akcí: Pálení čarodějnic, dětský den 

a o záměru pořádat akce vlastní jako např. otevření prostor MC Lidičky, o. s., karneval, mikulášská 

atp. 

Plán aktivit byl jednomyslně schválen. 

Odchod a omluva: Linda Grausová v 18.35 hod. 

ad 7) 

Všichni přítomni byli seznámeni s plánem aktivit pro členy sdružení, jejichž hlavním úkolem je 

shánění finančních prostředků na provoz MC Lidičky a na akce pořádané MC Lidičky.  

Přítomni byli seznámeni s možnostmi ohledně získávání dotací a grantů. 

Všichni byli taktéž pověření žádostí o pomoc ve svém okolí a především pak o pomoc při rekonstrukci 

získaných prostor. 

Taktéž byli obeznámeni s úkoly výboru sdružení, kterými jsou: založení účtu, registrace na FÚ, 

zajištění razítka, oslovení sponzorů, pravidelné přispívání do Zpravodaje obce Lidice. 

Odchod a omluva: Petr Rada v 18.50 hod. 
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ad 8) 

Na závěr byl všem rozdán seznam věcí a aktivit, které nám pomohou zařídit, rekonstruovat a 

provozovat získané prostory – koordinátorem byla pověřena Irena Přibylová. 

Dále byli všichni přítomni opětovně požádáni, aby se o MC Lidičky zmiňovali ve svém okolí, jak za 

účelem reklamy, tak i za účelem získání podpory materiální či finanční povahy, popřípadě i získáním 

kontaktů prospěšných pro fungování MC Lidičky. 

Ukončení schůze v 19.10 hod. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

Zapsala: Irena Přibylová 

 

……………………………… 

 

 

Zápis ověřila: Tereza Bublíková 

 

………………………………… 

V Lidicích, dne 15. 3. 2011 

 

 

 

 

 

 

 


