OSADA KRKÁČOV

Občanské sdružení

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

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OSADA KRKÁČOV
Členská schůze občanského sdružení „Osada Krkáčov“ se konala dne 13. 11. 2010 v 10:00 hod. na adrese
Borečnice 13, 397 01 Písek.
Členskou schůzi svolal předseda sdružení Petr Kudweis a místopředseda sdružení Michal Kolář.

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, prezence, určení zapisovatele schůze
Schválení nově stanovené odkupní ceny pozemku 416/1
Informace o zřízení bankovního účtu sdružení
Neuhrazené členské příspěvky
Zveřejnění dosavadních vynaložených nákladů sdružení

1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele
Jednání členské schůze zahájil předseda sdružení Petr Kudweis. Předložil k podpisu prezenční listinu
a seznámil přítomné členy s programem členské schůze.
Přítomno bylo 18 členů (z celkového počtu 18 členů, schůze je tedy usnášeníschopná):
Petr Kudweis, Michal Kolář, Jiří Hrouda, Jan Šimek, Petr Skala, Viktor Heller, Miroslav Čapek,
Danuše Strejcová, Ivana Poskočilová, Pavel Malý, Stanislav Řeháček, Petr Houdek, Lubor
Krahulec, Karel Svatek, Jana Prchlíková, Jaroslava Štěpánová, Luděk Kokta, Ilona Kučerová
Zapisovatelem této schůze byl ustanoven Michal Kolář.
2. Schválení stanovené odkupní ceny pozemku 416/1
Předseda sdružení Petr Kudweis předložil dopis zaslaný Lesy ČR, s.p. 19.11.2010, který obsahoval
nový návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 416/1 lesní pozemek v k.ú. Borečnice se
stavebními pozemky zastavěnými rekreačními chatami. Ministerstvo zemědělství si po prostudování
veškerých podkladů nechalo vyhotovit nový znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou na
výše zmíněný pozemek – došlo k navýšení kupní ceny z 286.000,- Kč na 411.040,- Kč.
Petr Kudweis dále navrhnul schválení nové kupní ceny a kupní smlouvy. Členům byl předložen nový
rozpis cenových výměrů na pozemek pod chatami a lesní pozemek. Členové budou rozpočtené
částky vkládat na účet sdružení a budou chápány jako jednorázové členské příspěvky. Návrh byl
jednomyslně schválen a všichni zúčastnění podepsali souhlas s novým návrhem kupní smlouvy.
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3. Informace o zřízení bankovního účtu sdružení
Předseda petr Kudweis informoval členy o zřízení nového bankovního účtu. Účet byl zřízen u
Poštovní spořitelny – era. Účet je přímo určený pro neziskové organizace a jeho největší předností
jsou nulové poplatky za vedení účtu po celou dobu jeho existence. Platí se pouze za příchozí a
odchozí platby. Účet byl založen všemi 3 členy rady sdružení – předseda petr Kudweis,
místopředseda Michal Kolář, člen rady Jiří Hrouda. S penězi na účtu nelze disponovat samostatně
ani prostřednictvím elektronického bankovnictví. Příkazy, výběry čí další úkony lze provést pouze na
pobočce banky za přítomnosti min. 2 členů rady sdružení.
Č.ú.: 238454125/0300
Na účet bylo vloženo počátečních 500 Kč – nutná částka pro založení účtu. Peníze byly vybrány
z pokladny sdružení (peníze vybrané z členských příspěvků).

4. Neuhrazené členské příspěvky
Předseda petr Kudweis informoval dosud neuhrazení členských příspěvků od těchto členů: Petr
Skala, Petr Houdek, Jan Šimek. Členové se zavázali, že příspěvky uhradí v nejbližším možném
termínu.

5. Zveřejnění dosavadních vynaložených nákladů sdružení
Pokladník a místopředseda sdružení Michal Kolář předložil členům k nahlédnutí evidenci všech
vynaložených nákladů sdružení. Předložena byla kompletní evidence, doklady za uskutečněné
náklady (včetně dokladu za uhrazených 500Kč při zakládání účtu sdružení).
Přílohy:




Prezenční listina
Kopie kupní smlouvy a dopisu od Lesů České republiky
Evidence souhlasu s novou kupní cenou

V Borečnici dne 13. 11. 2010
Zapsal Michal Kolář

Ověřil Petr Kudweis

…………………………………....

…………………………………....

Osada Krkáčov | Členská schůze 13. 11. 2010

2/2

