Stav hospodaření za rok 2017
1) Stav pokladny a peněžního deníku
K 31.12.2017 byl stav pokladny 18.105,-Kč.
2) Stav bankovního účtu k 31.12.2017
Účet u ČSOB a.s. Chodov byl k 31.12.2017 ve výši 56.794,41Kč .
3) Dotace od Města Nové Sedlo
V roce 2017 jsme od města obdrželi grant na celoroční činnost ve výši 15.000,-Kč, který jsme
použili na občerstvení u přednášek, oldies ve formě dárkových a soutěžních předmětů a cen,
dekorace sálu při akcích, poplatků OSY, občerstvení muzikantů Jazzového večera a další.
Další grant ve výši 5.000,-Kč jsme obdrželi na jednodenní zájezd do Drážďan do galerie
Zwinger a 5.000,-Kč na celodenní výlet na Křivoklát a trilobity do Skryjí, jako část příspěvku
na dopravu autobusem. Další příspěvek jsme obdrželi ve výši 5.000,-Kč na interaktivní dílnu
pro děti i dospělé – malování na skle. Na Svatováclavské posvícení jsme obdrželi částku ve
výši 14.000,-Kč. Celkem z dotace od města jsme obdrželi 49.000,-Kč.
4) Darovací smlouvy
V roce 2017 jsme uzavřeli 6 darovací smlouvy, a to se společnostmi: Nadace Blížksobě,
Praha 4 ve výši 10.000,-Kč, Autodoprava Miroslav Demeter ve výši 5.000,-Kč, Hondel s.r.o.
zastoupený p. Robertem Zelenkou ve výši 5.000,-Kč, f. Davida Altmana, Vintířov ve výši
5.000,-Kč, f. BESTO PRO,s.r.o. Sokolov zastoupený p. Peterkou ve výši 2.000,-Kč a f.
Artifex Instant,s.r.o. Toužim zastoupená p. Petrem Tichotou ve výši 20.000,-Kč. Část financí
se promítla do ledna 2018. Všem ze srdce upřímně děkujeme. Největší položku, a to 40.000,Kč sponzorovala firma Conexion Group,a.s. Karlovy Vary v čele s Mgr. Martinem Šretrem na
tisk našeho kalendáře k 10. výročí spolku, který se vytisknul v počtu 1 000 ks a byl rozdán
v měsíci prosinci 2017 do všech domácností. Rovněž moc děkujeme a vážíme si této podpory
našeho spolku.
5) Dohoda o spolupráci

V roce 2017 jsme neuzavřeli žádnou smlouvu o spolupráci.

6) Placení poplatků OSA
Jedná se o licenční smlouvy o veřejném provozování
hudební produkce při akcích oldies, které řádně platíme. Vždy se jedná tak přibližně
o částku 300-500,-Kč na jednu akci.
7) Webové stránky o.s.
Dne 17.4.2013 jsme zakoupili hosting webu a doménu. Platíme každoročně počátkem nového
kalendářního roku, celkem včetně DPH částka činí 1.271,-Kč. Zaplaceno v lednu 2018.

Ing. Věra Baumanová, pokladník sdružení

