
 

 

Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení 
Zápis z výroční členské schůze konané 10.11.2018 od 17:20 

  Přítomni: dle prezenční listiny (15x členů + 0 čestný člen + 0 nový člen) – nadpoloviční účast všech členů 
 
Program schůze: 

1) úvodní slovo předsedy spolku. 
2) stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) informace o činnosti v uplynulém roce (Jaroslav Lubas ml.) 
4) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (Kamila Lubasová). 
5) doplňující volba člena výboru (tříletý mandát končí M. Holému) 
6) volba předsedy a místopředsedy = statutárních zástupců 
7) záměry spolku na rok 2019 
8) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění 
9) adventní koncert, novoroční výstup … 
10) diskuze 
11) volná zábava 

 
Výroční členskou schůzi vede: předseda Jaroslav Lubas ml. 

Zápis: 

1) úvodní slovo předsedy spolku  

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

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

4) informace o hospodaření v uplynulém roce a návrh rozpočtu (Kamila Lubasová) 

         hlasování: schváleno 

5) doplňující volba člena výboru. Navržen doplňující kandidát, který přijal kandidaturu a výsledek hlasování členů spolku: 
Michal Holý        hlasování: schváleno 

6) 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 Michal Holý a místopředseda Radek Kiesewetter   hlasování: již nehlasováno 

     Rekapitulace zvolených členů výboru spolku: 

Jaroslav Lubas ml. (předseda), Michal Holý (místopředseda) a Radek Kiesewetter (člen výboru) 

     Rekapitulace zvolených statutárních zástupců spolku: 

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

7) záměry spolku na rok 2019 
Priority: Tři lípy, kaplička na HČ, fasáda na kostele … 

8) základní návrh akcí na následující rok a jejich zajištění.  
Standardní kalendář akcí opět bez účasti na Jarní slavnosti u rozhledny Nisanky. 

9) adventní koncert a novoroční výstup 

10) diskuze 

11) volná zábava 
 
V Nové Vsi nad Nisou dne 10.11.2018 
   
 
  -------------------------------------        -------------------------------------    --------------------------------- 
  schůzi vedl Jaroslav Lubas ml.           zapsal Radek Kiesewetter      ověřila Kamila Lubasová 


