
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 9.10.2009 od 19:00 

 

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

1) stanovení ověřovatele zápisu a zapisovatele  
2) stanovení volební komise 
3) schválení nových členů sdružení. 
4) příspěvek M. Podzimka 
5) návrh čestného členství M. Podzimkovi 
6) volba nového člena výboru (M. Holému končí mandát) 
7) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
8) návrh na doplnění stanov – K. Lubasová – viz níže. 
9) informace o činnosti v uplynulém roce (J. Lubas) 
10) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (K. Lubasová). 
11) návrhy a hlasování o znaku sdružení. 
12) info o získané dotaci a průběh realizace terénních úprav a výsadby u kostela. 
13) info o probíhajících akcích s účastí NOSu 
14) základní návrh akcí na následující rok 
15) doladění posledních detailů akce slavnostního odhalení křížku a koncertu 
16) diskuze 

 
Návrh úpravy stanov - doplnění: 
Čl. 6 

5. Sdružení může vykonávat doplňkovou  (vedlejší) činnost, a to na základě živnostenského oprávnění.  
a. Živnostenské oprávnění č. 1 : Předmět podnikání - Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: velkoobchod a maloobchod  
b. Živnostenské oprávnění č. 2 : Hostinská činnost. 

Zápis: 
1) zapisovatel: Radek Kiesewetter. Ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová.  hlasování:  14 pro  
2) stanovení 3 členné volební komise: předseda: Milan Fiala, členové: Michal Podzimek, Jana Fialová 
          hlasování:  14 pro 
3) schválení nového člena Novoveského okrašlovacího spolku  

Jmenovitě: Alastair  S. Edwards     hlasování:  14 pro 
4) vystoupení M. Podzimka – žádost o ukončení členství ve sdružení 
5) návrh výboru sdružení – schválit M. Podzimka čestným členem sdružení  hlasování:  15 pro 
6) navržený doplňující kandidát na člena výboru, který přijal kandidaturu a výsledek hlasování členů sdružení: 

Michal Holý       hlasování:  16 pro  
7) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. Návrhy a hlasování: 

Předseda Jaroslav Lubas ml.  a místopředseda Radek Kiesewetter  hlasování: 12 pro 
Předseda Radek Kiesewetter a místopředseda Jaroslav Lubas ml.  hlasování: 1 pro 
Předseda Jaroslav Lubas ml.  a místopředseda Michal Holý  hlasování: 1 pro 
Zvolení byli tito statutární zástupci sdružení:  

Jaroslav Lubas ml. (předseda) a Radek Kiesewetter (místopředseda). 
8) Návrh na doplnění stanov -  návrh viz výše:      hlasování: 16 pro 
9) informace o činnosti v uplynulém roce 

- novoroční výstup na Nisanku, převzetí kostela, čarodejnice, kuličkiáda, slavnosti řeky Nisy na Nisance,  koncert 
v kostele, boží muka u Anastázového Tondy ………. 

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

1. kolo  R. Kiesewetter 6pro, J. Lubas „1“ 5pro, J. Lubas „2“ 1pro, M. Fiala 3pro,  
J. Horna „1“ 1pro, J. Horna „2“ 1pro, J. Horna „3“ 0pro, zdržel se 1hlas 

2. kolo R. Kiesewetter 10 pro, J. Lubas „1“ 7 pro  => zvolen návrh znaku R. Kiesewettera 
12) info o získané dotaci a průběh realizace terénních úprav a výsadby u kostela. 
13) info o probíhajících akcích s účastí NOSu. 
14) základní návrh akcí na následující rok 
 - odhalení křížku, koncerty, zpívaní u stromečku, novoroční výstup, masopust, kuličkiáda, čarodejnice …… 
15) doladění posledních detailů akce slavnostního odhalení křížku a koncertu 
 
 
Diskuse členů a zakončení ve 22:44. 
V Nové Vsi nad Nisou dne 9.10.2009  ------------------------------------- --------------------------------- 
        zapsal Radek Kiesewetter   ověřila Kamila Lubasová 


