
                                                   Z á p i s
            z výroční členské schůze Okrašlovacího spolku Loket o.s. konané
                  dne 16.dubna 2014 v 18.00 hodin v městské knihovně.

Přítomni:  Jana  Sobotová,  manž.Hadravovi,  Karel  Horčička,  Irena  Langová,  Božena  Oláhová,
        Věra Nývltová,. Omluveni:  Vladimír Netolický, Tomáš Lang. Neomluveni manž.

Kaliankovi a Hlavsovi. Naděžda Doischerová oznámila ukončení členství, byl přijat nový člen ing.
Zdeněk Bednář, členství znovuobnovila Marta Sedláčková.

    Program:     1.  Zpráva o činnosti spolku v roce 2013
                         2.  Zpráva o nutnosti změny stanov spolku
                         3.  Náměty pro činnost v roce 2013
                         4.  Výběr členského příspěvku
                         5.  Různé a diskuse
                         6.  Závěr

1. Po velmi krátké diskusi o chabé činnosti spolku byla schválena zpráva o činnost za
loňský rok. 

2. K věci stručně referoval tajemník, změna je vyvolána novým občanským zákoníkem
účinným od 1. ledna 2014. Nelze mít v názvu „občanské sdružení“, všechny obdobné
organizace  jsou  již  spolky.  Na  změnu jsou 3  roky.  Tajemník  předložil  k  diskusi
prvotní návrh nových stanov, neboť současné stanovy z r.1990 jsou velmi zastaralé.
Nově se bude spolek registrovat u krajského soudu, nikoli jako v minulosti na MV
ČR. Schůze vzala na vědomí, že výroční schůzi v r.2015 bude předložen čistopis
návrhu nových stanov. Tajemník se tázal p.starosty a pí.Hadravové, zda bude možné
uvést do stanov sídlo spolku v městské knihovně, tj. T.G.Masaryka č.p.1. Vedoucí
knihovny memá námitek, p.starosta přislíbil projednat tuto věc v radě města.

3. Pí.Hadravová  referovala  o  grantech  získaných  pro  knihovnu,  m.j.  i  20  tis.Kč
prostřednictvím našeho spolku a hovořila o možném využití a příslušných aktivitách.

       P.Hadrava připomněl PD na obnovu opěrných zdí místě zbořeného kostela sv.Jana
Křtitele předanou městu, zmínil i ev. možnosti  dotací na stavbu. P.starosta přislíbil předat
PD stavebnímu úřadu pro získání informace, zda ta je dostatečná pro stavební povolení,
p.Hadrava nabídl případné konzultace s projektantem.
Pí.Sobotová navrhla obměnit baner u pamětní desky Št.Vnučka, ev.zajistí výbor spolku.Dále
navrhla vymalovat vnitřek altánu pod hradem, p.Horčička přislíbil  oslovení dodavatele s
tím, že by měla být napřed nahozena sanační omítka.Opět pí.Sobotová navrhla instalaci
kovového kříže  na  podstavec  a  to  při  stezce  na  Robič  a  sdělila,  že  osazení  projedná  s
p.Stangarem ml. .
Jan Hadrava navrhl, aby  letošní výlet směřoval do Vyššího Brodu a jeho okolí, protože
loňský,  do těchto míst  plánovaný,  se  neuskutečnil.  Možná data  jsou 14.-15.   nebo 21.-
22.červen. Organizačně věc zajistí pí.Hadravová.

4. Přítomní uhradili členský příspěvek za letošní rok.
5. 6.  V  závěru  se  přítomní  po  krátké  diskusi  v  klidu  rozešli,  větší  část   odešla  do

restaurace Atmosféra.

Zapsal: Karel Horčička,  tajemník spolku
               602 940 175  k.horcicka@volny.cz

Loket,  22.dubna 2014
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