
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 12.11.2011 od 17:23 

Přítomni: dle prezenční listiny (proměnlivě 18-20 stávajících členů + 1 nová členka 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 (R. Kiesewetterovi končí mandát) 
5) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
6) informace o činnosti v uplynulém roce (J. Lubas ml.) 
7) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (K. Lubasová). 
8) investiční záměry spolku na rok 2012 
9) datové úložiště 
10) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění 
11) předvánoční koncert 
12) diskuze 

Zápis: 
1) zapisovatel: Radek Kiesewetter. Ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová.  hlasování:  18 pro  
 
2) stanovení 3 členné volební komise: předseda: Milan Fiala, členové: Jana Fialová, A. Lubasová 
          hlasování:  18 pro 
3) schválení nových členů Novoveského okrašlovacího spolku  

Edwards Barbora     hlasování:  18 pro  
 

4) navržený doplňující kandidát na člena výboru, který přijal kandidaturu a výsledek hlasování členů sdružení: 
R. Kiesewetter       hlasování:  14 pro, 2proti, 3 zdržel 
M. Stránský       již nehlasováno 
A. Edwards      již nehlasováno 
 

5) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. Návrhy a hlasování: 
Návrh: předseda Jaroslav Lubas ml a místopředseda Radek Kiesewetter  
Předseda Jaroslav Lubas ml.       hlasování:  15 pro, 2 proti, 1 zdržel 
Místopředseda Radek Kiesewetter     hlasování:  14 pro, 2 proti, 1 zdržel 
Návrh: předseda Radek Kiesewetter a místopředseda Jaroslav Lubas ml. již nehlasováno 
Návrh: předseda Jaroslav Lubas ml. a místopředseda Michal Holý  již nehlasováno 
Návrh: předseda Michal Holý a místopředseda Radek Kiesewetter  již nehlasováno 
Zvolení byli tito statutární zástupci sdružení:  

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

6) informace o činnosti v uplynulém roce. 
 

7) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu:    viz. příloha zápisu  
 
8) investiční záměry na rok 2012 

- spolufinancování financování opravy vitráží 
- mimo nákupu drobného materiálu na drobné opravy v kostele nejsou plánovány jiné investice většího rozsahu. 

 
9) datové uložiště 

- možnosti, diskuze zda je zájem řešit tímto způsobem. Náklady cca 3.000,-Kč/rok.  
- navrženo odzkoušet na rok      hlasování:  13 pro, 4 proti, 3 zdržel 
 

10) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění. 
 - stejný rozsah jako v roce 2011 se zaměřením na vyhodnocení Jarních slavností u Nisanky po jejich realizaci. 
 
11) předvánoční koncert. 
 A. Edwards informoval o vizi průběhu a obsahu akce. 
 
12) diskuze 

- návrh J. Horny: realizace spolkové akce pouze pro členy. Požadavek na zpracování rozpočtu akce, navržení termínu a 
způsobu zajištění akce. Na základě těchto informací bude rozhodnuto o (ne)realizaci této akce. 

 
 
Diskuse členů a zakončení ve 21:30. 
V Nové Vsi nad Nisou dne 12.11.2011  ------------------------------------- --------------------------------- 
        zapsal Radek Kiesewetter   ověřila Kamila Lubasová 


