Výroční zpráva
spolku

VOŽEKOVO sdružení
za rok 2016

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení za rok
2016. Toto sdružení vzniklo v srpnu 2010 v Košticích. Výroční zpráva Vám poskytne
ucelené údaje o naší činnosti, o našich aktivitách a informace o hospodaření.
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují.
Mgr. Anna Skalská
předsedkyně sdružení

Koštice 23. března 2017

1. Úvod
Občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení vzniklo spojením prvních slabik všech obcí spadajících pod obec Koštice, tedy
Vojničky, Želevice, Koštice a Vojnice. Sdružení chce vytvořit novodobou tradici spočívající ve vzájemné spolupráci občanů
všech jmenovaných obcí.
Duchovní a architektonická hodnota kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích vede současníky ke snaze o zachování
této kulturní památky – jediné dominanty obce a okolí. Jeho záchrana je hlavní motivací vzniku občanského sdružení
VOŽEKOVO sdružení.

2. Základní informace
Název sdružení:

VOŽEKOVO sdružení

Sídlo sdružení:

Koštice 26, PSČ 439 21

Identifikační číslo:

22858814

Číslo účtu:

239402888/0300

Právní forma organizace:

občanské sdružení

Statutární orgán:

shromáždění členů, výbor sdružení
předsedkyně – Mgr. Anna Skalská
místopředseda – Mgr. Petra Karfíková
hospodářka – Irena Hellerová
předseda dozorčí rady – Jarmila Zelonková

Vznik organizace:

18. 8. 2010

Číslo a místo registrace:

č.j. VS/1–1/80 965/10-R, Ministerstvo vnitra ČR

3. Naše poslání a cíl
Posláním a cílem občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení je
• záchrana, oprava a údržba kulturní památky kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích
(okres Louny), včetně jeho okolí,
• při záchraně a opravě kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích úzce spolupracovat
s představitelem libochovické farnosti, litoměřické diecéze a členy zastupitelstva obce Koštice,
• propagace této kulturní památky,
• údržba, oprava a ochrana dalších památek kultur. dědictví v Košticích a přilehlých obcí,
• ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot Koštic a přilehlých obcí,
• ochrana životního prostředí,
• pořádání kultur., společens., vzdělávacích, ekologických a sportovních akcí v Košticích
a přilehlých obcí,
• podpora cestovního ruchu.

4. Kontakty
VOŽEKOVO sdružení
Koštice 26
439 21 Koštice
www.mesta.obce.cz/kostice
Mgr. Anna Skalská

a.skalska@seznam.cz

tel.: 777 842882

Mgr. Petra Karfíková

karfikova.petra@seznam.cz

tel.: 605 592755

Irena Hellerová

kosticehellerova1@seznam.cz

tel.: 728 157600

5. Spolupráce s ostatními subjekty
Občanské sdružení spolupracuje s ostatními subjekty v obci a okolí:
Obec Koštice
Farnost Libochovice
TJ Sokol Koštice
Myslivecké sdružení Žejdlička
Sbor dobrovolných hasičů Koštice

6. Kalendář akcí v roce 2016, účast v projektech
V listopadu 2016 byla podána žádost o zapsání do registru spolků.
V roce 2016 se členové VOŽEKOVA sdružení podíleli na těchto akcích a aktivitách:
• Dobrovolná tříkrálová sbírka
• Dětský karneval
• Noc s Andersenem
• Velikonoční výtvarná dílna
• Výtvarné dílny
• Pálení čarodějnic
• Vítání ptačího zpěvu
• Noc kostelů
• Den dětí
• Koštická pouť
• Pouť ve Vojničkách
• Kuličkyáda
• Stezka odvahy
• Svatováclavské posvícení
• Noční pochod pod Házmburk
• Dýňování
• Dušičková slavnost
• Dámský klub aneb Den s ovocem
• Advent – výstav, dílny, divadlo dětí
• Štědrovečerní zpívání v Košticích

7. Projekty
Byla podána žádost o finanční podporu v programu Volný čas 2016, kdy se podařilo získat podporu pro
projekt Volnočasové aktivity v Košticích ve výši 33 000,- Kč, celkové náklady projektu byly 47 340,- Kč.
Závěrečná zpráva odevzdána v listopadu 2016.

8. Ekonomické údaje (k 31. 1. 2016)
Příjmy
Tři králové
příjmy dotace
obec
kraj
úroky

Výdaje
poplatky
služby
materiál

6343

29340
33000
13
68696

3341 MASK, banka
volnočasové aktivity dětí, poštovné,
59743 výstava
9616 výstava, dušičky, pouť
72700

Zůstatek účtu
Zůstatek
pokladna

37504
526

Daňové přiznání občanského sdružení VOŽEKOVO za rok 2016 (tedy od ledna do prosince) bylo podáno
v březnu 2017.
Finanční uzávěrku zpracovala Irena Hellerová 16.3.2017.
Výroční zprávu sestavila Mgr. Anna Skalská.
Tato výroční zpráva je pro běžné prezenční a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní
závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy včetně zmiňované přílohy je uložena v sídle občanského
sdružení Koštice 26.
Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním členů dne 23. března 2017.

