Zápis z Členské schůze Občanského sdružení Přítoky ze dne 04.03.2015
Přítomní členové rady:
Bureš Roman
Martínek Luboš
Fikarová Eva
Košatová Monika
Křídová Dita

1.
2.

Členové sdružení
Pavel Viktora

Hosté:
Anežka Štípková
Jaroslav Puchoň
Jitka Puchoňová
Michaela Burešová
Petra Viktorová
Helena Zoulová
Zbyněk Matušina
Monika Matušinová
Alena Zahradníková
Pavel Soukup
Pavel Ovčačík
Šárka Ovčačíková

Zapisovatelem zvolena Dita Křídová
Zpráva o stavu financí – stav transparentního účtu k 21.3.2015 = 71.833,93 Kč, stav pokladny
5.983,- Kč.
3.
Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka – po dohodě na místě volba odsunuta na další
členskou schůzi, která bude svolána max. do 2 měsíců.
4.
Přehled akcí na rok 2015
 Únor 2015
Dětský karneval
 Březen 2015 Masopust
 Červen 2015 Hurá prázdniny / Parník za vysvědčení
 Srpen 2015
Dětská olympiáda
 Listopad 2015 Lampiónový průvod
 Prosinec 2015 Rozsvícení vánočního stromečku
 Celý rok
Údržba dětských hřišť
5. Diskuze – Podněty od občanů
 Lepší info o termínech členské schůze, o záměrech a nakládání s financemi OS –
přijato opatření o tisku informačních letáků a umístění do schránek každé
domácnosti v obci. Dále budou tyto informace vč. přihlášky do Občanského sdružení
umístěny i na webové stránky (bod č. 7 a 8) – zajistí slečna Cerkuníková
 Zasíťování hřiště na Závisce (bod č. 1) – bylo přijato rozhodnutí o zjištění stanoviska
obce / p. Martínek dodá do konce Března 2015 vyjádření od ČEZ, p. Puchoňová ve
stejném termínu dodá zprávu o přípojce na vodu
 Přítomnost starosty na dalším zasedání – zašleme pozvání na obec
 Odstranění rozbité houpačky na hřišti (bod č. 4) – zajistí p. Košatová nejdéle do
15.3.2015
 Vertikutace trávníku na dětském hřišti – bude řešeno po zavedení přípojky na vodu
 Informační cedule na dětské hřiště (o klíčích a provozní řád) – zajistí p. Košatová do
15.3.2015
 Lavičky na opékaní vuřtů na dětské hřiště na Závisce (bod č. 7) – dodá p. Bureš do
15.3.2015
 Ostatní body podnětů (2,3,6) se budou řešit na další členské schůzi.
6. Ukončení schůze

