
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z ustavující schůze konané 17.10. 2007 od 20:00 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program schůze: 
1) stanovení ověřovatele zápisu a zapisovatele 
2) Schválení členství účastníků členské schůze 
3) Stanovení volební komise 
4) Volba členů výboru 
5) Losování délky mandátu jednotlivých členů výboru (1,2,3 roky) 
6) Volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
7) Michal Podzimek – převod kostela 
8) Sestavení předběžného plánu akcí pro následující rok 
9) diskuze 

Zápis: 

1) zapisovatel: Kamila Lubasová. Ověřovatel zápisu: Radek Kiesewetter 

2) schválení členů Novoveského okrašlovacího spolku – 13 pro 
 Jmenovitě: Jana Bělíková, Milan Fiala, Jana Fialová, Holá Magda, Michla Holý, Jiří Horna,  

Radek Kiesewetter, Jaroslav Lubas, Pavel Lubas, Alena Lubasová,  
Lubasová Kamila, Michal Podzimek, Zuzana Vítová.  

3) stanovení 3 členné volební komise: předsedkyně: Alena Lubasová. členové: Milan Fiala, Magda Holá - 13 pro 

4) navržení kandidáti na členy výboru, kteří přijali kandidaturu a výsledky hlasování členů sdružení: 
Jaroslav Lubas:  12 pro, 1 se zdržel 
Michal Holý:   13 pro 
Radek Kiesewetter:  13 pro 
Výbor sdružení schválen ve složení: Jaroslav Lubas, Michal Holý, Radek Kiesewetter. 

5) Losování délky mandátu jednotlivých členů výboru (1,2,3 roky) 
Radek Kiesewetter  – doba mandátu 1 rok 
Michal Holý   – doba mandátu 2 roky 
Jaroslav Lubas  – doba mandátu 3 roky 

6) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. 
Hlasování o kandidátu na pozici předseda sdružení: 

  navržen Lubas Jaroslav      - hlasování: 10 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
Hlasování o kandidátech na pozici místopředseda sdružení: 
navržen Michal Holý   hlasování: 5 pro, 0 proti, 8 se zdrželo 
navržen Radek Kiesewetter  hlasování: 8 pro, 0 proti, 5 se zdrželo 
Zvolení byli tito statutární zástupci sdružení: Jaroslav Lubas a Radek Kiesewetter. 

7) Postup převodu kostela na sdružení:  
- sepsat žádost na farnost o převod kostela Panny Marie pomocnice křesťanů včetně mobiliáře a 

přilehlého pozemku ppčk 949 darem do majetku sdružení. 
- přílohou žádosti musí být  ověřené stanovy sdružení a zápis z ustavující schůze. 
- sestavení a podpis smlouvy  
- vklad smlouvy na katastr nemovitostí 

8) Sestavení předběžného plánu akcí pro následující období:  
- návrhy na možná využití kostela: církevní akce, koncerty, výstavy, obřadní síň. Kostel bude i nadále 

fungovat jako sakrální objekt – na to navazují úkony, které neporuší svátost místa. Rozsah možných 
akcí bude vymezen provozním řádem.  

- údržba kostela: vyčištění a oprava okapů, zajištění vytráží, EZS, vstupní interiér zasvětit historii kostela 
- probudit Michalovu cestu ke třem lípám 
- obnova křížku u kaštanů Anastázovýho Tondy – zatím úprava terénu 
- výsadba minialeje ovocných stromů směrem k rozhledně Nisanka ve spolupráci s obcí a školou. 
- kulturní akce: novoroční výstup na Nisanku, zpívání u vánočního stromečku u kostela a spojené 

s duchovním slovem, na 1. advent Rybova mše v kostele, jarní kuličkiáda 
- další náměty budou do plánu akcí doplněny operativně 

9) Diskuse členů a zakončení ve 22:40. 
 
 
V Nové Vsi nad Nisou dne 17.10.2007  ---------------------------------- --------------------------------- 
      zapsala Kamila Lubasová ověřil Radek Kiesewetter 


