Ob anské sdružení rodi , student a p átel
Konzervato e Jaroslava Ježka
Výro ní zpráva za rok 2006
Ob anské sdružení vzniklo v roce 97 , registrace na MV dne 17. ledna 1997 pod . II/s-OS/131613/97-R.
Sdružení je právnickou osobou, která sdružuje fyzické a právnické leny na základ
spole ného zájmu.
Cílem sdružení je:
Umožnit rozvíjet um leckou innost nad rámec školních aktivit, z izovat seminá e a
poznávací studijní cesty ve volném ase. Jedná se o pravidelnou i nepravidelnou innost.
pravidelná innost se týká spole enských a esteticko výchovných akcí, divadelních,
hudebních, tane ních, p veckých školních akcí.
nepravidelná innost se týká organizování p íležitostných, jednorázových akcí výchovn
vzd lávacího charakteru. Jde mimo jiné o sout že, p ehlídky divadelní p edstavení, koncerty,
seminá e.
Za tímto ú elem sdružení zajiš uje:
Ve spolupráci s rodi i, Konzervato í a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka, MŠMT,
Ministerstvem kultury, Magistrátem hl. m sta Prahy, obecními ú ady, sponzory, nadacemi a
ostatními institucemi finan ní prost edky k zabezpe ení cíl sdružení.
Výkonným orgánem sdružení je výbor ve složení:
P edseda :
len:
len:

Zde ka Koryntová - Linhartová
Renata Talacková
Jaroslava Kleinová

Revize:

Ladislava Pta inská

Pokladní:

Lenka Poho elá

Ú etní:

Ji ina Kop ivová

Stav hotovosti v pokladn k 1.1.2006 podle inventury
Z statek na b žném ú tu . 2004760006/6000
vedeném v První m stské bance - Praha 1
celkem finan ní prost edky k 1.1.2006
k 31.12.2006

4 551,00 K
80 228,26 K

84 779,26 K
77 070,83 K

I.
Granty
V roce 2006 Ob anské sdružení získalo následující granty:
1)
2)

30 000,00 K
8 000,00 K

celkem

38 000,00 K

MHMP
eský hudební fond

II.
Akce roku 2006
Cyklus koncert „KJJ p edstavuje ...“
- 7. b ezna 2006 P ehlídka jazzových kapel KJJ v Restauraci Mánes, Praha 1
- 20. b ezna 2006 Ve er Big Band KJJ v Restauraci Mánes, Praha 1
21. b ezna 2006 Koncert klasické hudby, sál Martin – HAMU, Praha 1
Maturitní ples
-24. b ezna 2006 KD Barikádník , Praha 1
III.
Hospoda ení
P ÍJMY
Po áte ní stav
Dary
P íjem z plesu
honorá REDUTA
Vystoupení na Konopišti
lenské p ísp vky
úroky
celkem

84779,26
38000,00
15000,00
4000,00
30000,00
29700,00
57,57
201536,83

VÝDAJE
Nájmy
propagace
dohody
da z dohod
honorá e za vystoupení
poplatky za užití díla
vrácení nevy erpaného grantu
záloha na ples 2007
kv tiny
celkem
Stav finan ních prost edk k 31.12.06
z toho bankovní ú et
pokladna

44510,00
14678,60
18420,00
2080,00
24000,00
6390,00
4037,40
10000,00
350,00
124466
77070,83
73182,83
3888,00

Vypracovala: J. Kop ivová
Dne 20. b ezna 2007

