Občanské sdružení

OSADA KRKÁČOV, O.S.
Na Boubín 55, 397 01 Smrkovice
IČ: 22838074
e-mail: info@krkacov.euweb.cz, web: krkacov.euweb.cz

ZÁPIS USTAVUJÍCÍ ČLENSKÉ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OSADA KRKÁČOV, O.S.
Ustavující členská schůze občanského sdružení „Osada Krkáčov, o.s.“ (dále jen OS) se konala dne 28. 11.
2009 v 10:00 hod. na adrese Borečnice 13, 397 01 Písek.
Členskou schůzi svolali členové přípravného výboru sdružení Petr Kudweis a Michal Kolář.

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, prezence, určení zapisovatele schůze, registrace členů
Volba orgánů
Schválení stanov
Členské příspěvky
Různé

1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů
Jednání ustavující schůze zahájil člen přípravného výboru Petr Kudweis. Přivítal přítomné a oznámil,
že dne 21. 8. 2009 bylo pod č.j. KS/1-1/76590/09-R Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno
občanské sdružení „Osada Krkáčov, o.s.“ a bylo mu přiděleno IČ: 22838074.
Poté byli vyzváni zájemci o členství ve sdružení, aby vyplnili přihlášky a tím vyjádřili svou vůli stát se
řádnými členy sdružení. Na základě stanov sdružení bylo podmínkou pro přijetí člena předložení
výpisu z katastru nemovitostí, kde je patrné, že nemovitost vlastníka leží na parcele č. 416/1 v k. ú.
Borečnice. Ze stanov dále vyplývá, že v případě, kdy nemovitost má více vlastníků, je nutností
doložit souhlas všech spoluvlastníků (písemně s podpisy a adresami dotčených osob) o členství
jednoho z nich, který je bude zastupovat.
Na základě vyplněných přihlášek a dodání všech potřebných dokumentů se zakládajícími členy
sdružení stávají:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Petr Kudweis
Michal Kolář
Jiří Hrouda
Viktor Heller
Miroslav Čapek
Danuše Strejcová
Ivana Poskočilová
Pavel Malý
Stanislav Řeháček
Lubor Krahulec
Karel Svatek
Jana Prchlíková
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13. Jaroslava Štěpánová
14. Luděk Kokta
15. Ilona Kučerová
Zapisovatelem této schůze byl ustanoven Michal Kolář.

2. Volba orgánů
Ustavující schůze přistoupila k volbě rady sdružení. Za členy rady sdružení byli jednomyslně zvoleni
tito 3 členové:
•
•
•

Petr Kudweis
Michal Kolář
Jiří Hrouda

Členové rady sdružení zvolili ze svých řad v tajné volbě předsedu a místopředsedu:
•
•

předseda: Petr Kudweis
místopředseda: Michal Kolář

3. Schválení stanov
Předseda sdružení Petr Kudweis předložil zakládajícím členům stanovy sdružení, které zpracoval
přípravný výbor. Stanovy byly přečteny a jednomyslně schváleny.

4. Stanovení členských příspěvků
Předseda sdružení dále navrhnul členský příspěvek při vstupu do sdružení v částce 100,- Kč, návrh
byl jednomyslně přijat a všichni členové příspěvek na místě uhradili. Do funkce pokladníka byl
jednomyslně zvolen Michal Kolář.

5. Různé
•
•
•
•

Dále byly jednomyslně schváleny oficiální webové stránky sdružení (krkacov.euweb.cz),
oficiální elektronická adresa (info@krkacov.euweb.cz) a vytvořené logo.
Jiří Hrouda navrhnul umístění nástěnky sdružení, kde budou aktuální informace o dění ve
sdružení, pod chatou č.e. 60, návrh byl jednomyslně přijat.
Jednomyslně schváleno bylo pro tento rok (2009) vedení jednoduchého účetnictví, které
bude mít na starosti místopředseda sdružení Michal Kolář.
Rada sdružení se zavázala odeslat Lesům ČR žádost o převod vlastnictví pozemku č. 416/1 v
k. ú. Borečnice do konce tohoto roku (2009). Po zajištění potřebných informací bude
svolána schůze, kde bude domluven další postup v této věci.
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Přílohy:
•
•

Prezenční listina
Seznam nových členů s evidencí výběru členských příspěvků

V Borečnici dne 28. 11. 2009
Zapsal Michal Kolář
…………………………………....

Ověřil Petr Kudweis
…………………………………....

Osada Krkáčov, o.s. | Ustavující schůze 28. 11. 2009

3/3

