
Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 22.11.2014 od 17:18 

Přítomni: dle prezenční listiny (16 stávajících členů) 
 
Program schůze: 

1) úvodní slovo předsedy spolku. 
2) informace o činnosti v uplynulém roce (Jaroslav Lubas ml.) 
3) stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
4) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (Kamila Lubasová). 
5) schválení nových členů sdružení. 
6) doplňující volba člena výboru (tříletý mandát končí Radku Kiesewetterovi) 
7) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
8) změna stanov nejen s ohledem na nový občanský zákoník 
9) investiční záměry spolku na rok 2015 
10) diskuze 
11) volná zábava 

Zápis: 

1) úvodní slovo předsedy spolku  

2) informace o činnosti v uplynulém roce (Jaroslav Lubas ml.). 

3) zapisovatel: Radek Kiesewetter, ověřovatel zápisu: Kamila Lubasová.   hlasování:  schváleno  

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

5) schválení nových členů Novoveského okrašlovacího spolku  
Michal Petřík       hlasování:  schváleno 
Jan Havel       hlasování:  schváleno 

   Nově má spolek 35 členů + 1 čestného člena. 

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

Radek Kiesewetter       hlasování:  schváleno 

7) Volba předsedy a místopředsedy spolku = statutárních zástupců spolku. Návrhy a hlasování: 

Návrh: předseda Jaroslav Lubas ml. a místopředseda Michal Holý   hlasování:  schváleno 

Zvoleni byli tito statutární zástupci spolku:  

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

Návrh: předseda Jaroslav Lubas ml. a místopředseda Radek Kiesewetter  hlasování:  již nehlasováno 

Návrh: předseda Michal Holý   a místopředseda Radek Kiesewetter  hlasování:  již nehlasováno 

8) změna stanov  
 Odsouhlasena realizace v okamžiku potřeby a prodiskutovány možnosti realizace. 
 Diskuze na téma členství a s tím spojenou (ne)očekávanou aktivitu vč. zpřesnění procesu případného ukončení členství.  

9) investiční záměry na rok 2015 
- realizace první části (západní strany) zbývající hlavní střechy kostela 
- řešeno zároveň s přípravou na zpevnění proneseného stropu kostela 
- odměření a zúřadování akce „Tři lípy“ 
- obnova trojí dveří do kostela. Diskutován záměr zazdění dveří do sakristie. Nemají již opodstatnění. 
- zabezpečení vchodu – podloubí u kostela 
Realizace celé střechy by omezila další činnosti, takže preferováno rozdělení realizace střechy do dvou etap. 

10) diskuze 

11) volná zábava 
 
 
V Nové Vsi nad Nisou dne 22.11.2014  ------------------------------------- --------------------------------- 
        zapsal Radek Kiesewetter   ověřila Kamila Lubasová 


