
Výroční zpráva Kudlibabka, z.s.
(Období 24.4.2020 až 19.2.2021)

Popis spolku
Spolek Kudlibabka, z.s. byl založen 24.4.2020 s počtem členů 5 osob. Všichni členové jsou současně
členy Rady. Spolek se zaměřuje na využití volného času a vzdělávání předškolních dětí s důrazem na

environmentální udržitelnost a občanskou aktivitu. Přesný účel spolku a jeho cíle jsou popsány ve

stanovách spolku, dostupného on-line ve spolkovém rejstříku.

Personální složení rady:

● Předseda – Martina Strnadlová

● Místopředseda – Jakub Kurajda

● Hospodář – Petr Minář
● Volný člen rady – Jana Minářová

● Volný člen rady – Barbora Kurajdová

Shrnutí aktivit
Spolek ve zmíněném období uspořádal:

● 2 veřejnosti otevřené události typu koncert, kulturní vystoupení (průměrný počet účastníků
50),

● 8 brigád za účelem zvelebení základny spolku,

● 1 brigádu za účelem výsadby stromů.

Spolek ve zmíněném období provozoval:

● volnočasovou aktivitu Lesní klub Kudlibabka pro předškolní děti v průměrném rozsahu 164

hodin/ měsíc s průměrným počtem dětí 18,

● volnočasovou aktivitu Lesní klub Bodláček pro předškolní děti v průměrném rozsahu 16

hodin/měsíc s průměrným počtem dětí 20.

Zázemí spolku je umístěno v katastru obce Blansko, Klepačov. Zázemím je dřevěná maringotka se

zastřešenou pergolou, indiánské týpí. V prostoru je také chemická a suchá toaleta.

Hospodaření spolku
Spolek ve zmíněném období zaměstnával 3 osoby na DPP a pravidelně využíval externí služby 2 osob.

Činnost a hospodaření spolku negativně ovlivnila situace s pandemií nemoci COVID-19. Spolek ke dni

31. 12. 2020 hospodařil s:

● náklady 258 000 Kč,

● výnosy 258 000 Kč,

a tedy celkovým výsledkem hospodaření 0 Kč.

Spolek se při svém vzniku zavázal zakládajícím členům splatit finanční zápůjčku ve výši 184 000 Kč, ze

které je ke dni výroční zprávy splaceno 10 000 Kč. Do dalšího období tedy zbývá závazek ve výši

174 000 Kč. Spolek splácí splátky pravidelně ve sjednané výši.



Účetní uzávěrka ke dni 31. 12. 2020 je součástí přílohy této výroční zprávy.

Výhled do dalšího období
Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o aktivity spolku z řad rodičů dětí, na které jsou aktivity spolku

zacíleny, spolek do dalšího období (školního roku 2021/2023) plánuje rozšířit kapacitu Lesního klubu

Kudlibabka na 2 skupiny pro počet asi 42 dětí. S tímto rozšířením se pojí vysoká investice na zázemí

spolku v podobě stavby plátěné jurty. Spolek pokryje financování rozšíření z darů z řad zakladatelů a

podporovatelů spolku. Aktivně se současně uchází o financování formou dotace z otevřených

dotačních příležitostí. S rozšířením spolku je pro aktivitu Lesní klub Kudlibabka plánováno zavedení

zaměstnanců na pracovní smlouvu. Ve vzdálenějším výhledu spolek usiluje o zapsání výše zmíněného

klubu do rejstříku MŠMT jako oficiální certifikovanou instituci pro předškolní vzdělávání dětí a to od

září 2022.

19.2.2021

……………………………………….

Za Kudlibabka, z.s.

Petr Minář
hospodář


