
Finanční zpráva za rok 2004 

 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek byl zaregistrován na ministerstvu vnitra dne 

2. července 2004 a tímto datem zahájil svou činnost. Přípravný výbor spolku zřídil účet u GE 

Capital Bank (pobočka Mělník) a provedl registraci na finančním úřadě. 

Na počáteční rozjezd činnosti spolek získal půjčku 5.000 Kč a také několik sponzorských 

darů (výroba razítek, zaregistrování a zaplacení internetové domény) od zakládajících členů. 

Podle stanov hlavní příjem spolku tvoří členské příspěvky, jejichž výši určil přípravný výbor 

na 200 Kč (resp. 100 Kč) za rok 2004. K tomu je nutné připočítat registrační poplatek ve výši 

50 Kč, který je nutné uhradit při vstupu do spolku. 

První velkou akcí byl Den pro věž pořádaný v rámci Dnů evropského dědictví a s ním 

spojený jarmark. Výtěžek z celé akce (dobrovolné vstupné, prodej pohledů vydaných k této 

příležitosti) činil 16.949,50 Kč. Po odečtení zbytku nákladů na výrobu pohledů byl zůstatek 

(12.919,50 Kč) předán Proboštství Mělník na náklady spojené s opravami kostela sv. Petra a 

Pavla na Mělníku. 

Další akcí, jejímiž jsme byli spolupořadateli, byl koncert z cyklu Místa známá a neznámá, 

konaný dne 24. října 2004 na mělnickém zámku. Výtěžek z ní ve výši 6.105 Kč byl věnován 

na činnost spolku. 

Náklady na pohlednice, které spolek vydal v létě 2004 (dva motivy z kostela sv. Vavřince 

na Pšovce a dva motivy pohledů z věže kostela sv. Petra a Pavla na Mělníku) a které se stále 

průběžně prodávají, byly již uhrazeny (5.950 Kč). Veškeré další zisky z prodeje těchto 

pohledů budou na základě rozhodnutí přípravného výboru postoupeny na opravy kostela sv. 

Petra a Pavla na Mělníku. 

Náklady na pohlednice vydané před koncem roku 2004 s vánočními motivy (mělnické 

betlémy a novoroční přání) činily 9.222,50 Kč. Zatím bylo prodány pohledy za 7.349 Kč. 

Stav pokladny k 31. 12. 2004 činil 4.019, 50 Kč, stav účtu k 31. 12. 2004 činil 3.198 Kč. 
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