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Základní údaje
Název sdružení:

Větrníci, o.s.

Sídlo:

Školní 128, 382 11 Větřní

IČO:

01552341

Registrace u MV ČR číslo:

VS/1-1/92652/13-R

Peněžní ústav a číslo b.ú.

ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna
259 595 189/0300

Kontaktní telefon:

606

Kontaktní e-mail:

vetrnicios@seznam.cz

Web:

http://vetrnici-o-s.webnode.cz

941 468

Kdo jsme
Větrníci, o.s. je občanským sdružením vzniklým na základě Zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. v
platném znění. Sdružení vzniklo registrací na MV ČR dne 29.3.2013. Jsme dobrovolným a nezávislým
sdružením dětí, mládeže a dospělých. Naším cílem je nabízet dětem smysluplné využití volného času.
Zajišťujeme pravidelnou, každotýdenní činnost několika kolektivů, které navštěvují především děti. Pro členy
pořádáme tématické víkendové akce, výpravy, výlety a také tábory. Vedle toho pravidelně organizujeme
několik akcí určených i pro nečleny sdružení.
Členem našeho sdružení může být každé dítě a každý dospělý, které souhlasí se Stanovami a cíli sdružení.
Stát se členem sdružení je velmi jednoduché - o přijetí za člena rozhoduje Rada sdružení na základě
písemné přihlášky.
Rok 2013 byl pro sdružení specifický tím, že jsme se připravovali na rozjezd naší činnosti, promýšleli,
plánovali, zkoumali možnosti, hledali pomoc a podporu. Přesto, jsme se podíleli na pořádání několika akcí pro
děti.

Členové a kolektivy
V roce 2013 mělo naše nově vzniklé sdružení k 30.9.2013 celkově 40 členů z nichž bylo 31 ve věku do
15 let, v závěru roku, k 31.12.2013, má sdružení celkem 88 členů z nichž 76 je ve věku do 15 let. Tento
počet členů nás přiměl k tomu, že jsme členy rozdělili na několik kolektivů, které se scházejí pravidelně
jedenkrát týdně (výjimku potvrzující pravidlo tvoří klub Diblíci, který se ke své činnosti schází dvakrát týdně).
Naše kolektivy jsou menší organizační jednotky, které slouží pouze pro organizování pravidelné činnosti. Mají
svého vedoucího, nejsou organizačními jednotkami v pravém slova smyslu, protože samostatně
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nehospodaří, nemají právní subjektivitu a řečeno slovy nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014
nejsou pobočnými spolky. V kolektivech se odehrává základ naší činnosti jak výchovné, tak ve vztahu k
realizaci zájmů našich jednotlivých členů. Každý z našich řádně přijatých členů může, pokud má zájem,
navštěvovat i několik kolektivů bez toho aniž by musel hradit několikrát členský příspěvek. V roce 2013
jsme od členů na základě rozhodnutí Rady sdružení členský příspěvek nepožadovali.

Akce
Jak již bylo zmíněno, rok 2013 byl pro nás specifický tím, že jsme se připravovali na rozjezd naší činnosti,
který naplno nastal lednem 2014. Naše občanské sdružení se v uplynulém roce podílelo na realizaci a
programu několika akcí. Tady je jejich výčet :
Termín

Akce

Počet dnů

Počet dětí

21. - 23. 6. 2013

Víkendová výprava

3

18

1. - 12. 7. 2013

Příměstský tábor

9

13

21. - 24. 7. 2013

Tábor pro děti od 1 roku a jejich rodiče

4

11

26. 7. - 4. 8. 2013

Letní tábor

10

32

20. - 22. 9. 2013

Víkendová výprava

3

36

11. - 13. 10. 2013

Víkendová výprava

3

29

42

139

Celkem

Valná hromada
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, které se účastní všichni členové starší 18 let. Ostatní členové se
mohou Valné hromady účastnit také, jejich hlas je ovšem poradní. Ustavující Valná hromada se konala 30.
4. 2013 a byl na ní zvolen předseda, místopředseda a členové Rady sdružení. 1. Valná hromada se konala
20. 11. 2013 a vedle některých základních dokumentů sdružení na ni byl schválen rozpočet na rok 2014 a
plán akcí na rok 2014.

Rada sdružení
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, řídí sdružení v období mezi valnými hromadami. Na
ustavující valné hromadě byla zvolena Rada sdružení ve složení:
Jaroslav Pfeferle
Jan Kučera
Romana Pfeferlová
Předsedou byl zvolen Jaroslav Pfeferle a místopředsedou Jan Kučera.
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Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Naše sdružení podalo přihlášku do Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. Řádným členem jsme se stali dne
14.listopadu 2013.

Hospodaření
Sdružení hospodaří s majetkem, který získalo při svém založení. Jedná se jednak o materiál potřebný k
činnosti a jednak o finanční prostředky. Sdružení vede přesnou majetkovou a účetní evidenci v souladu s
platnými zákony a dalšími předpisy.
Přehled hospodaření za rok 2013
Příjmy
Členské příspěvky

0

Příspěvky na činnost

17 600,00 Kč

Dary

20 000,00 Kč

Úroky z BÚ

0,82 Kč

Příjmy celkem

37 600,82 Kč
Výdaje

Akce a tábory

671,00 Kč

Nákup a údržba materiálu

18 501,00 Kč

Administrativní a provozní výdaje

2 551,00 Kč

Členské příspěvky RADAMBUK

100,00 Kč

Výdaje celkem

21 823,00 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2013

15 777,82 Kč

Projednáno a schváleno 2. Valnou hromadou dne 27. 2. 2014

Jaroslav Pfeferle
předseda
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