Zápis z řádného (náhradního) výročního shromáždění sousedů
Spolku DOMOVINA
konaného dne 22. června 2014 od 18:00 v restauraci „U Feryho“ v Chomutově
__________________________________________________________________________________

P R O G R A M:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu, volba ověřovatelů
Přijetí nových členů spolku a informace o ukončení členství
Návrh změn Stanov Spolku
Zpráva o činnosti spolku
Zpráva o hospodaření a plateb členských příspěvků
Volba představenstva dle nově schválených Stanov (3 členové a 5 let)
Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2014/2015
Diskuse
Závěr

hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0

1. Zahájení, volba ověřovatelů
Přítomné přivítal předseda sdružení Rudolf Kozák. Konstatoval, že je přítomných dle
prezenční listiny 22 členů - což je nadpoloviční většina (75,8%).
Dle odstavce e), čl. 2, stanov můžeme výroční shromáždění sousedů zahájit své jednání, a to
včetně jednání o úpravě STANOV Spolku.
Ing. Kozák navrhuje následující ověřovatele zápisu:
Pavel Kazbiruk, Petr Musil
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 1/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
projednalo a schvaluje
ověřovatele zápisu
hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0

2. Přijetí nových členů spolku a ukončení členství stávajících členů
Přítomné nové členy přivítal předseda sdružení Rudolf Kozák a navrhl jejich přijetí. Jedná se
o tyto nové členy: Miroslav Kuncl ml., Markéta Svarovská
V souladu s novelizovanou směrnicí „O členství ve sdružení“ , která byla na základě návrhu
výročního sdružení sousedů ze dne 21.6.2009 schválena usnesením č. 6/2009 z 21. 6. 2009
v tomto znění: „….pokud některý ze členů sdružení nezaplatí členské příspěvky po sobě 12
jdoucích měsíců, tak mu automaticky zanikne členství ve sdružení….“, bylo k dnešnímu dni
ukončeno členství těmto členům Spolku Domovina: (viz. příloha č. 2).
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Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 2/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
projednalo a schvaluje
přijetí nových členů a
bere na vědomí
ukončení členství stávajících členů (viz. příloha č.2)
hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0
3. Návrh na změnu STANOV Spolku Domovina
V souladu s účinností “Nového občanského zákoníku 82/2012 Sb.“, který vstoupil v platnost
dne 1.1.2014, dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.), podle nějž byly
registrovány i STANOVY občanského sdružení Spolek DOMOVINA, jimiž se naše sdružení
řídilo předešlých deset let. V souvislosti s touto skutečností navrhuje správní rada, aby
výroční shromáždění sousedů projednalo a schválilo dle odstavce e), čl.3 platných stanov
sdružení, text nových STANOV (ve znění viz. příloha č. 1) a návrh na zápis změny zapsaných
údajů do spolkového rejstříku
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 3/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
projednalo a schvaluje
nové STANOVY Spolku a návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku,
které jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. a další
hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0
4. Zpráva o činnosti sdružení za předcházející období od výročního shromáždění sousedů
ing. Kozák – správní rada se scházela dle potřeby od 22.6.2013
Postupovalo se podle schváleného plánu činností
Předseda sdružení Ing. Rudolf Kozák poděkoval všem aktivním členům za přípravu akcí a
spolupráci v předešlém období. Dále se předseda sdružení kriticky a důrazně ohradil vůči
neaktivním členům sdružení, kteří nejen že neplatí řádně členské příspěvky, ale také se ani
neúčastní přípravy a realizace akcí schválených v plánu činnosti na daný rok
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 4/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
projednalo a schvaluje
výroční zprávu o činnosti spolku za rok 2013/ 2014
hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0
5. Zpráva o hospodaření a plateb členských příspěvků
Zprávu přednesl předseda sdružení Ing. Rudolf Kozák. Zprávu zpracovala a předkládá Bc.
Jana Kozáková – účetní spolku.
Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu, jako příloha č. 2
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 5/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
projednalo a schvaluje
předloženou výroční zprávu o hospodaření a plateb členských příspěvků 2013/2014.
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hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0
6. Volba Představenstva Spolku
Ing. Kozák poděkoval Správní radě spolku za činnost v předchozím období, a vyzval
přítomné členy Spolku Domovina k předkládání návrhů na nové složení představenstva pro
následující pětileté funkční období v souladu s nově schválenými Stanovami.
- Počet členů představenstva – 3
- Funkční období představenstva – 5 let
1. návrh :
předseda – Ing. Rudolf Kozák (statutární zástupce)
místopředseda – Roman Zicho (statutární zástupce)
člen představenstva – Václav Klír
2. návrh : žádný
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 6/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
zvolilo
3ti členné představenstvo Spolku Domovina pro následující pětileté období ve složení:
Předseda představenstva – Ing. Rudolf Kozák, statutární místopředseda představenstva –
Roman Zicho, člen představenstva – Václav Klír
hlasováno: 21 Pro, Proti 1, Zdrželo se 0
7. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2014/2015
Plán činnosti přednesl předseda sdružení Rudolf Kozák (plán činnosti je přílohou tohoto
zápisu, jako příloha č. 3). Plán byl projednán a nebyly vzneseny žádné připomínky, či
doplňující informace.
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 7/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
projednalo a schválilo
Plán činnosti na rok 2014/2015, včetně akcí mimo předložený plán činnosti
hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0
8. Diskuse
- Členové spolku se v diskusi vyjadřovali k uskutečněným akcím a předkládali návrhy ke
zkvalitnění další činnosti:
- úprava webových stránek
- příprava jedné akce pro dospělé členy Spolku na podzim 2014
Usnesení Shromáždění sousedů – Spolku Domovina č. 8/2014 z 22. 6. 2014
Výroční shromáždění sousedů
bere na vědomí
diskusní příspěvky a podněty vzešlé z diskuse
a
ukládá představenstvu
zabývat se těmito podněty na svém prvním nejbližším jednání
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hlasováno: 22 Pro, Proti 0, Zdrželo se 0

9. Závěr
Předseda představenstva poděkovat všem za účast a ukončil výroční shromáždění.

V Chomutově dne 22.června 2014

…………………………….

…………………………….

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu
…………………………………..
Ing. Rudolf Kozák
Předseda představenstva
Spolku Domovina o.s. Chomutov
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