Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení
Zápis z výroční členské schůze konané 16.11.2013 od 17:22
Přítomni: dle prezenční listiny (17 stávajících členů + 2noví členové)
Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

informace o činnosti v uplynulém roce (Jaroslav Lubas ml.)
informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (Kamila Lubasová).
neuhrazené členské příspěvky a z toho plynoucí ukončení členství
stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu
stanovení volební komise
schválení nových členů sdružení.
doplňující volba člena výboru (tříletý mandát končí Jaroslavu Lubasovi ml.)
volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců
změny právní formy sdružení s ohledem na nový občanský zákoník
investiční záměry spolku na rok 2014
informace (koncesní listina, účelový příspěvek od obce,…)
základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění
předvánoční koncert, novoroční výstup
diskuze
volná zábava

Zápis:
1) informace o činnosti v uplynulém roce (Jaroslav Lubas ml.).
2) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (Kamila Lubasová):

viz. příloha zápisu

3) ukončení členství – informace výboru sdružení
Z důvodu neuhrazených členských příspěvků a z toho plynoucí ukončení členství: Pavel Dvořák
Z vlastního rozhodnutí (změna bydliště): Iva Románková
4) zapisovatel: Radek Kiesewetter, ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová.

hlasování: schváleno

5) stanovení volební komise: M. Holá, A. Lubasová

hlasování: schváleno

6) schválení nových členů Novoveského okrašlovacího spolku
Robert Janata
Jan Papoušek

hlasování: schváleno
hlasování: schváleno

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

hlasování: schváleno

8) Volba předsedy a místopředsedy sdružení = statutárních zástupců sdružení. Návrhy a hlasování:
Návrh: předseda Jaroslav Lubas ml. a místopředseda Michal Holý

hlasování: schváleno

Zvoleni byli tito statutární zástupci sdružení:
Jaroslav Lubas ml. (předseda) a Michal Holý (místopředseda).
9) změna právní formy sdružení s ohledem na nový občanský zákoník
- z nabízených možností (spolek, ústav, o.p.s.) odsouhlasen automatický přechod od 1.1.2014 na „spolek“
- výbor pověřen realizací všech nutných souvisejících kroků vč. nutné změny stanov spolku
- odsouhlasena změna jména spolku na „Novoveský okrašlovací spolek“
hlasování: schváleno
10) investiční záměry na rok 2014
- cílem je příprava na realizaci první části (západní strany) zbývající hlavní střechy kostela
- bude realizováno zároveň s přípravou na zpevnění proneseného stropu kostela (pozední plotny na traverzy)
- ve věci dalšího využití půdy převládl většinový názor na: zatím neplánovat širší využití půdního prostoru
11) informace (koncesní listina, účelový příspěvek od obce,…)
12) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění
13) předvánoční koncert, novoroční výstup
14) diskuze
oprava harmonia – zájem členů realizovat tuto investici ve výši cca 10.000,-Kč + zajištění přepravy
– okamžitá reakce v podobě darů 6 členů spolku v celkové výši 5.800,-Kč
15) volná zábava
V Nové Vsi nad Nisou dne 16.11.2013

------------------------------------zapsal Radek Kiesewetter

--------------------------------ověřila Kamila Lubasová

