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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s.
Sídlo spolku: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 26991870
Spolek Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s. (dále jen FCRV) je samosprávnou, dobrovolnou,
nepolitickou a neziskovou korporací založenou za účelem naplňování společného zájmu členů, kterým
je především morální podpora dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka. Podpora orchestru má
za cíl udržovat a šířit dobré jméno Rožmitálské Venkovanky a snahu o kontakt se širokou obcí jejích
příznivců.
Členství ve spolku nabízí možnost: být pravidelně informován o činnosti spolku, získávat aktuální
informace o plánovaných akcích orchestru, účastnit se akcí pořádaných spolkem a vystoupení
orchestru, účastnit se zájezdů na některá vystoupení orchestru, být zvýhodněn při návštěvách
vystoupení pořádaných orchestrem, účastnit se jednání valné hromady.
Historie
Fanclub Rožmitálské Venkovanky byl oficiálně založen 10.4.2004 ve Společenském centrum
v Rožmitále pod Třemšínem. Při výroční akci Rožmitálské Venkovanky v myslivecké chatě v Bezděkově
pod Třemšínem v říjnu roku 2003 vznikl nápad uskutečnit myšlenku prvního konferenciéra Rožmitálské
Venkovanky pana Míly Kaly - založit vlastní fanklub této oblíbené kapely. Tento nápad se za pomoci
města Rožmitál pod Třemšínem podařilo uskutečnit. Byly vytvořeny stanovy občanského sdružení a
nově vzniklý fanclub byl zapsán do Veřejného rejstříku. Předsedou fanclubu se stal Jan Uhlíř.
Nově založený fanclub nabíral hned od počátku své první členy. Během pár let se členská základna
rozšířila a počet členů fanclubu se ustálil na cca 60 členů. Členové fanclubu se v průběhu let účastnili
mnoha koncertů Rožmitálské Venkovanky v regionu a zároveň byly každoročně pořádány 2-3 zájezdy
na vystoupení Rožmitálské Venkovanky i dalších oblíbených dechových kapel.
Fanclub společně s Rožmitálskou Venkovankou a Toulavou kapelou pořádá s pravidelností od roku
2006 Reprezentační ples Fanclubu Rožmitálské Venkovanky. Plesy se pořádají každoročně v únoru ve
Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem.
Výroční valné hromady jsou pořádány každoročně v jarních měsících, během let se setkání valné
hromady spolku ustálilo v Hutích pod Třemšínem.
Z důvodu legislativních změn v Občanském zákoníku v roce 2014 se z občanského sdružení zápisem do
Veřejného rejstříku stal v červnu roku 2015 zapsaný spolek. Fanclub má od roku 2015 nový název
Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s.
Orgány spolku
Statutárním orgánem spolku je předseda spolku, který je volený valnou hromadou na období pěti (5)
let. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně ve všech záležitostech.
Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Rada spolku byla zvolena na období pěti (5) let.
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Členové rady spolku:
Jan Uhlíř - předseda spolku, statutární orgán
Ing. Josef Vondrášek - místopředseda spolku
JUDr. Josef Kaiser - místopředseda spolku
Vratislav Trmota
Jana Rottová
Jana Melicharová
Jana Filinová
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a je volena valnou hromadou na dobu pěti (5) let.
Členové kontrolní komise spolku:
Jana Uhlířová - předsedkyně
Hana Šourková
Václav Hájek

Aktuálně jsou všechny orgány spolku zvoleny na období 5.4.2015 - 4.4.2020.
Majetek spolku
Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s. nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Závazky a pohledávky
Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s. nemá žádné závazky ani pohledávky vůči svým členům či dalším
subjektům, fyzickým osobám.
Příjmy a výdaje v roce 2015
Hlavními příjmy fanclubu jsou členské příspěvky, případně zisk z pořádání reprezentačního plesu
Fanclubu Rožmitálské Venkovanky. Z těchto příjmů jsou hrazeny náklady na pořádání plesu, náklady
na zájezdy na koncerty Rožmitálské Venkovanky, náklady na setkání valné hromady fanclubu a dále na
drobné provozní výdaje spolku.
Počáteční stav k 1.1.2015
Příjmy v roce 2015 celkem
Výdaje v roce 2015 celkem
Konečný stav k 31.12.2015

23.557,- Kč
41.351,- Kč
35.749,- Kč
29.159,- Kč

Výroční zpráva za rok 2015 byla schválena Valnou hromadou Fanclubu Rožmitálské
Venkovanky, z.s. dne 5.5.2017 v Hutích pod Třemšínem.

