
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 6.11.2010 od 18:30 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (17 stávajících členů + 3 noví členové po schválení členskou schůzí) 
Program schůze: 

1) stanovení ověřovatele zápisu a zapisovatele  
2) stanovení volební komise 
3) schválení nových členů sdružení. 
4) volba nového člena výboru (J. Lubasovi končí mandát) 
5) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
6) informace o činnosti v uplynulém roce (J. Lubas) 
7) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (K. Lubasová). 
8) info o získaném grantu od Nadace OF na obnovu vitráží 
9) investiční záměry 
10) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění 
11) doladění detailů nejbližších akcí 
12) diskuze 

Zápis: 
1) zapisovatel: Radek Kiesewetter. Ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová.  hlasování:  17 pro  
 
2) stanovení 3 členné volební komise: předseda: Milan Fiala, členové: Jana Fialová 
          hlasování:  17 pro 
3) schválení nových členů Novoveského okrašlovacího spolku  

Jmenovitě: Dědourek Jiří    hlasování:  17 pro  
Dvořák Pavel    hlasování:  18 pro 
Khun Jaroslav    hlasování:  18 pro 
Kiesewetterová Jana   hlasování:  19 pro 
Kovanic Jiří    hlasování:  20 pro 
Kovanicová Zuzana   hlasování:  20 pro 
Kršková Adéla    hlasování:  20 pro 
 

4) navržený doplňující kandidát na člena výboru, který přijal kandidaturu a výsledek hlasování členů sdružení: 
Jaroslav Lubas ml.      hlasování:  19 pro, 1 zdržel 
 

5) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. Návrhy a hlasování: 
Předseda Jaroslav Lubas ml.  a místopředseda Radek Kiesewetter  hlasování:  19 pro, 1 zdržel 
Předseda Radek Kiesewetter a místopředseda Michal Holý  již nehlasováno 
Zvolení byli tito statutární zástupci sdružení:  

Jaroslav Lubas ml. (předseda) a Radek Kiesewetter (místopředseda). 
 

6) informace o činnosti v uplynulém roce (Jaroslav Lubas ml.) 
- práce u a na kostele, obnova pramene Nisy, odhalení obnovených božích muk U Anastázového Tondy, vánoční 

koncert, novoroční výstup na Nisanku, Masopust, čarodějnice, svatba v kostele, alej dětí, vydání informačních 
materiálů, drakiáda 

 
7) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu:    viz. příloha zápisu  
 
8) info o získaném grantu od Nadace OF na obnovu 2ks vitáží. 
 
9) investiční záměry: 
 - nákup drobného vybavení na akce: přepravky s víky, skládací stoly … 
 - spolufinancování financování opravy vitráží  

- obnova božích muk „U křížku“ – výdaje které nebudou součástí případného příspěvku. V případě, že se na tuto akci 
nepodaří získat příspěvek, tak nebude realizována 
 

10) základní návrh akcí na následující rok 
 - koncert, novoroční výstup, masopust, kuličkiáda, čarodějnice, jarní slavnost …… 
 
11) doladění posledních detailů akce koncert a Novoroční výstup na Nisanku. 
 
12) diskuze 
Diskuse členů a zakončení ve 21:15. 
V Nové Vsi nad Nisou dne 6.11.2010  ------------------------------------- --------------------------------- 
        zapsal Radek Kiesewetter   ověřila Kamila Lubasová 


