
Zápis 

z výroční schůze Občanské vzdělávací jednoty Komenský v Choceradech 

konané dne 7. 2. 2014 od 19:00 v budově sokolovny č. p. 4 Chocerady 

 
 

Přítomni: 

Dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu 

 

Program:  

 

1) volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) informace o činnosti a hospodaření jednoty v uplynulém roce, divadelní představení 

3) informace o průběhu oprav budovy sokolovny 

4) plán činnosti OVJ pro rok 2014 

5) plán prací na opravách budovy v roce 2014 

6) volba nového vedení 

7) různé, diskuse 

8) závěr 

 

Jednání - usnesení : 

 

1) zapisovatelem byl zvolen Martin Kůrka, ověřovateli Pavla Mejstříková, Eva Hypšová 

 

Pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 

2) Vedoucí OVJ informovala o činnosti v uplynulém roce, o zájezdových představeních a o 

výsledku hospodaření jednoty za rok 2013. Zájezdová představení hry Naši furianti byla 

sehrána ve Vranově, Přestavlkách, Hrusicích a poté byla sehrána derniera v Choceradech. 

 

Jednatel OVJ seznámil s podanou žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu obce Chocerady ve 

výši 20.000 Kč pro rok 2014, která bude použita na opravy v budově sokolovny a současně o 

doložené skladbě příjmů OVJ v roce 2013 pro ZO, které dal členům k nahlédnutí. Skladba 

příjmů – viz příloha č. 2 zápisu. 

 

3) Při opravách sokolovny bylo odpracováno členy obou spolků v roce 2013 350 

brigádnických hodin. Kompletně opraveno bylo přísálí (nový strop, výmalba,…), postupovaly 

práce na elektroinstalaci a zkolaudována byla střecha. 

 

Členové OVJ berou na vědomí 

 

4) Budou uskutečněna zájezdová představení s hrou „ Hastrmancká komedyje “ Ivana Škapy 

ve Vranově, v Přestavlkách, ve Stříbrné Skalici a v Hrusicích. Derniera bude sehrána  

26. 4. 2014 v Choceradech. Členové se budou podílet na organizaci spolkové zábavy 5. 4. 

2014. V průběhu roku budou probíhat pravidelné zkoušky nové hry. 

  

 

5) Členové OVJ navrhli důležitost dalších opravných prací v roce 2014 a jejich postup. Po 

projednání návrhu při VH TJ Sokol bude harmonogram prací uveřejněn v samostatné příloze 

a na webových stránkách jednoty. 

 

Členové OVJ berou na vědomí 

 

 

 



6) Proběhla volba nového vedení s tímto výsledkem: 

 

vedoucí jednoty – Miroslava Cinkeisová (statutární zástupce s podpisovým právem) 

jednatel – Martin Kůrka 

hospodářka – Marie Plachá 

 

Pro 15, proti 0, zdržel se 3 (navržení kandidáti) 

 

7) Diskuse členů  

 

Proběhla diskuse k jednotlivým bodům programu a k výběru možné nové hry pro novou 

sezónu. 

 

8) Schůze skončena v 21:30 hod. 

 

 

 

Zapsal: M. Kůrka 

Ověřily: P. Mejstříková, E. Hypšová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miroslava Cinkeisová 

      vedoucí OVJK 


