
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 24.11.2012 od 17:32 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program schůze: 

1) informace o činnosti v uplynulém roce (J. Lubas ml.) 
2) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (K. Lubasová). 
3) členské příspěvky – odsouhlasení pravidel v případě dlouhodobého neplacení  
4) stanovení ověřovatele zápisu a zapisovatele  
5) stanovení volební komise 
6) schválení nových členů sdružení. 
7) volba nového člena výboru (tříletý mandát končí M. Holému) 
8) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
9) investiční záměry spolku na rok 2013 
10) příspěvek obce z modré stuhy – rozhodnutí o využití 
11) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění 
12) předvánoční koncert, novoroční výstup 
13) diskuze 
14) volná zábava 

Zápis: 

1) informace o činnosti v uplynulém roce (J. Lubas ml.). 

2) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (K. Lubasová):  viz. příloha zápisu  

3) členské příspěvky – odsouhlasení pravidel v případě dlouhodobého neplacení  

Kdo nemá zaplaceny příspěvky dva předchozí roky po sobě bude osloven a pokud nedojde k nápravě, tak dojde 
k vyloučení těchto členů ze sdružení – to je v pravomoci výboru  hlasování:  16 pro, 2 zdržel 

4) zapisovatel: Radek Kiesewetter. Ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová.  hlasování:  18 pro  

5) stanovení 3 členné volební komise: předseda: Lenka  Pluhařová členové: Jana Kiesewetterová, A. Lubasová 

          hlasování:  15 pro, 3 se zdržely 

6) schválení nových členů Novoveského okrašlovacího spolku  

žádný návrh   

7) navržený doplňující kandidát na člena výboru, který přijal kandidaturu a výsledek hlasování členů sdružení: 

M. Holý        hlasování:  18 pro, 0 proti, 0 zdržel 

8) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. Návrhy a hlasování: 
Návrh: předseda Jaroslav Lubas ml. a místopředseda Michal Holý  hlasování:  16 pro, 0 proti, 1 zdržel 
Návrh: předseda Michal Holý       již nehlasováno 
Zvoleni byli tito statutární zástupci sdružení:  

Jaroslav Lubas ml. (předseda) a Michal Holý (místopředseda). 

9) investiční záměry na rok 2013 
- mimo nákupu materiálu na drobné opravy v kostele nejsou plánovány jiné investice většího rozsahu. 
- cílem je uspořit finanční prostředky na opravu zbývající části střechy kostela 

10) příspěvek obce z modré stuhy – rozhodnutí o využití 

 Odsouhlaseno směřování do údržby kostela (střecha, okenice ve zvonici, harmonium ….). 

 Výbor spolku pověřen rozhodnutím o způsobu využití.  

11) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění 

12) předvánoční koncert, novoroční výstup 

13) diskuze 

14) volná zábava 
 
 
V Nové Vsi nad Nisou dne 24.11.2012  ------------------------------------- --------------------------------- 
        zapsal Radek Kiesewetter   ověřila Kamila Lubasová 


