
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 26.9.2008 od 19:15 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (18členů) 
Program schůze: 

1) stanovení ověřovatele zápisu a zapisovatele  
2) stanovení volební komise 
3) schválení nových členů sdružení. 
4) volba nového člena výboru (R. Kiesewetterovi končí mandát) 
5) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
6) návrh na doplnění stanov - R. Kiesewetter – viz níže. 
7) informace o činnosti v uplynulém roce 
8) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu. 
9) schválení znaku sdružení. 
10) kácení kolem kostela – přihlášení zájemců. Stanovení termínu dražby. 
11) základní návrh akcí na následující rok 
12) diskuze 
13) volná zábava 

Návrh úpravy stanov - doplnění: 
Čl.5 

2. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi a skládá se z lichého počtu členů (přesný 
počet určuje členská schůze). V jeho čele stojí předseda a místopředseda. Předseda a místopředseda  
jsou statutárními zástupci a  mohou samostatně jednat jménem sdružení. Před volbou člena výboru potvrdí 
kandidát svůj souhlas s případným  členstvím ve výboru. Předseda a místopředseda jsou voleni na členské 
schůzi hlasováním. Hospodářskou činnost sdružení řídí jeho hospodář a je jmenován výborem sdružení a 
je společně s předsedou a místopředsedou statutárním zástupcem a může samostatně jednat 
jménem sdružení. 

Zápis: 
1) zapisovatel: Radek Kiesewetter. Ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová. 
2) stanovení 3 členné volební komise: předseda: Milan Fiala, členové: Michal Podzimek, Magda Holá 
           hlasování: 15 pro 
3) schválení nových členů Novoveského okrašlovacího spolku  

Jmenovitě: Ekl Jan, Eklová Jaroslava, Drbohlav Miroslav, Lebeda Václav, Pluhařová Lenka, 
Románková Iva      hlasování: 15 pro 

4) navržený doplňující kandidát na člena výboru, který přijal kandidaturu a výsledek hlasování členů sdružení: 
Radek Kiesewetter:       hlasování: 17 pro  

5) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. Návrhy a hlasování: 
Předseda Jaroslav Lubas ml.  a místopředseda Radek Kiesewetter  hlasování: 17 pro 
Předseda Radek Kiesewetter a místopředseda Jaroslav Lubas ml.  hlasování: 1 pro 
Zvolení byli tito statutární zástupci sdružení:  

Jaroslav Lubas ml. (předseda) a Radek Kiesewetter (místopředseda). 
6) Návrh na doplnění stanov -  návrh viz výše:       hlasování: 18 pro 
7) informace o činnosti v uplynulém roce 

- novoroční výstup na Nisanku, převzetí kostela, čarodejnice, kuličkiáda, slavnosti řeky Nisy na Nisance,  
koncert v kostele, výlet za maxovskými zvony, pomníček na Horní Černé, lanové centrum ………. 

8) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu:    viz. příloha zápisu  
9) schválení znaku sdružení. Dohodnuto schválení pouze při nadpolovičním množství přítomných hlasů.  

J. Lubas ml. - varianta 1 pro: 1 hlas  J. Horna - varianta 2  pro: 4 hlasy 
 J. Horna - varianta 3  pro: 1 hlas  J. Horna - varianta 4  pro: 0 hlasů 

Nespokojenost s žádným z uvedených návrhů: 11 hlasů 
Závěr: sdružení se neshodlo na žádném z předložených návrhů 

10) kácení kolem kostela – přihlášení zájemců. Stanovení termínu dražby. 
 Zájemci: M. Holý, M. Fiala, V. Lebeda, J. Kubáček, J. Lubas, R. Kiesewetter, J. Horna, M. Stránský. 
11) základní návrh akcí na následující rok 
 - drakiáda (18.10.), zpívaní u stromečku, novoroční výstup,masopust, kuličkiáda, čarodejnice …… 
 
Diskuse členů a zakončení ve 21:44. 

 
V Nové Vsi nad Nisou dne 26.9.2008  ------------------------------------- --------------------------------- 
      zapsal Radek Kiesewetter ověřila Kamila Lubasová 


