
 

 

 

Rada STROMu je usnášeníschopná v počtu 4 z 7 členů. 

 

 

Program: 
 

✔ Hodnocení táborů 2020 

✔ Akce spolku 
✔ Finanční příspěvek na činnost spolku  

 

 

 

1) Hodnocení táborů 2020 

V úvodu jednání rady byly shrnuty průběhy táborů 2020. Všechny tábory proběhly bez komplikací a 
nastavená opatření vycházející z výskytu Covid - 19 bylo reálné dodržovat, některá byly shledány jako 
přínosná a budou nastavena i v dalších letech. Nicméně žádné z opatření nijak nenarušovalo průběh 
táborů. Na příští rok dochází ke změně ve vedení druhého (nový hlavní vedoucí: Bohuslav Zavřel, Anna 
Kotrčová)  a čtvrtého běhu (Kateřina Vinšová) - všichni nový vedoucí mají kurz hlavního vedoucího. Všem 
budou vytvořeny spolkové emaily.  
 

2) Akce spolku 

 
S ohledem na vývoj pandemie nejsou plánované žádné spolkové akce. Potáborový sraz uskutečnil jen druhý běh ve 
dnech: 18 - 20.9, čtvrtý běh svůj potáborový sraz předběžně plánuje na 21.11, který se uskuteční nebo uskuteční 
podle vývoje pandemie v ČR.  
 
 

 

3) Rekonstrukce budov  

Zápis z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna z. s 
Datum 4.10.2020 
Čas: 14:00-15:00  

Účast Přítomen Nepřítomen 
1. Lucie Skalická  

2. Pavla Nedvědová  

3.  Štěpán Podhadský 

4. Lucie Lebedová   

5. Zuzana Petroušková  

6.  Jiří Zvára 

7.  Jan Bláha 

Další zúčastnění: Barbora Žabová, Eliška Malá, Bohuslav Zavřel,  Jan Moravec, Kateřina Vinšová  



 

 

V druhé polovině měsíce října dochází k demolici stodoly a okolních budov u mlýna. Budovy budou 
zbourány podle návrh viz. příloha, následně dojde k úpravě povrchu a vylití základové desky - vše bude 
záležet na počasí a časových možnostech firmy. Dále je poptávána firma na sanaci stěny mlýna u které 
jsou vystaveny záchody, dále bude poptána firma na rekonstrukci střech a komínů na mlýně.  
 

4) Finanční příspěvek na činnost spolku  

Spolek bude v letošním roce opět žádat o finanční příspěvek na činnost spolku od města Vlašim. Žádost 
zpracuje a podá předsedkyně spolku. Žádost bude podána na částku 36 000,- za kterou bylo v letošním 
roce pořízeno 10 nových plachet na podsady.  
 

5) Dotace na vybavení spolku  

Účastníci rady byli informováni o možné dotaci na vybavení spolku. Dotaci vypisuje MAS Blaník z Programu 
rozvoje venkova. Dotace je poskytována ve výši 80%, avšak požadovanou dotaci musí žadatel 
předfinancovat ze svých prostředků. Dotace byla vypsána již v letošním roce a opětovné vypsání bude na 
jaře/v létě roku 2021. Podmínky dotace budou sledovány a účastníci byli vyzváni k promýšlení případného 
pořizovaného vybavení. Případná žádost bude zpracována členy spolku. Podmínky dotace z roku 2020 je k 
na https://www.masblanik.cz/vyzva-c-3-program-rozvoje-venkova/ (Fiche 6- Na venkově to žije) 
 

6) Velký závoz na tábory  

Členy rady byla již dříve projednávána možnost velkého nákupu/objednávky od společnost FLOSMAN. 
Pavla Nedvědová informovala účastníky, že i spolek může být objednatelem u této společnosti a tak se o 
tuto možnost budeme nadále zajímat a s hlavními vedoucími bude vytvořen účet.  
 

7) Cena táborů v 2021 

S ohledem na zvyšující se náklady (inflaci) za provoz tábora byla projednána cena příštích táborů. Pro 

zvýšení ceny přispívá i zůstatek peněz na účtu spolku, který již několik let neroste a v případě potřeby 

pořízení nové jídelny či jiného velkého výdaje na rekonstrukci táborové základny jsou současné peníze 

velmi malé. Nová cena se bude odvíjet od zákonných povinností placení daní - současný zákon a jeho 

pravidla budou projednány s kvalifikovanou účetní. Navrhované ceny byli na radě stanoveny na 4 500,- a 3 

500,-. 

8) Nastavení podmínek storna a vrácení peněz účastníkům táborů  

Dojde k novému nastavení vrácení peněz a storno poplatků za odhlášení dítěte z tábora, či brzký odjezd. 

Nové návrhy budou představeny na další schůzce.  

9) Stavění a bourání tábora 

Dojde k nastavení dalších opatření pro efektivní stavění a bourání tábora. Navrhované je, aby jednotlivé 

práce byli rozděleny na 4 skupiny a každý běh dostal na starosti svou skupinu, kterou si odpracuje na 

stavění a bourání. K bourání bude přidán týden mezi posledním během a oficiálním termínem bourání, kdy 

bude možné na mlýn přijet a bourat. Detaily budou nastaveny na další schůzce rady. 

 

https://www.masblanik.cz/vyzva-c-3-program-rozvoje-venkova/


 

Zápis zpracovala: Lucie Lebedová 


