Zápis z jednání řádné valné hromady

Zdravý Mníšek, z.s.
IČ: 22610227, adresa: Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách 989,
konané dne 14.06.2016 v 19,00hod
v Restauraci U Káji Maříka, Skalecká 124, 252 10, Mníšek pod Brdy
1. Předseda představenstva Ing. Libuše Pechoušková zahájila jednání řádné valné hromady a
přivítala přítomné. Ing. Pavel Grygar konstatoval, že z celkového počtu 23 je přítomno 10
členů, dalších 6 je zastoupeno na základě plné moci. Ing. Pavel Grygar konstatoval, že valná
hromada je usnášeníschopná.
2. Usnesení: Řádná valná hromada byla zahájena schválením programu dle rozesílané
pozvánky. Hlasování – 100%
3. Ing. Libuše Pechoušková přednesla zprávu o činnosti spolku za období od poslední valné
hromady do doby konání právě probíhající řádné valné hromady.
Zpráva o činnosti byla též dána k dispozici členům spolku před konáním hromady e-mailovou
formou:
- s ohledem na skutečnosti vyplynuvší z poslední valné hromady, došlo k
novému zápisu spolku ve veřejném rejstříku, byla zřízena datová schránka spolku
- informoval občany o aktivitách města a investorů v oblasti působnosti spolku
- zúčastňoval se stavebních a územních řízení;
- zúčastňuje se integrovaných řízení Kovohutě a dalších závažných kauz z pohledu
ochrany životního prostředí
- aktivně se zúčastňuje připomínek k tvorbě územního plánu
- požádal a obdržel grant z Nadace VIA, z programu Města z jiného těsta, v rámci
grantu byla prozkoumána kontaminace zdrojů pitné vody v oblasti za Kovohutěmi a
dále po toku Bojovského potoka
Usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva. Zprávu
představenstva schválilo 100% přítomných členů.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015. Zisk nebude
rozdělen a bude použit v příštím období.
Pro toto usnesení hlasovalo 100% přítomných členů.
5. Předseda představenstva nastínil tyto další kroky :
- pokračování ve stavebních řízeních;
- organizace zástupců občanů v rámci územního plánu, aktivní účast v řízení
- pokračování rozesílání newsletterů pro pravidelné informování veřejnosti
- další publikační činnost
- zlepšení spolupráce s radnicí
- bylo dohodnuto aktivnější nasazení kolegů v problematice Kovohutí a sanace
Bažantnice. Jde zejména o vyhledávání odborníků ochotných a schopných pomoci
s posouzením projektu Sanace Bažantnice
- proběhla diskuze ohledně možného sledování a monitorování kvality ovzduší
v Mníšku a to zejména ve chvíli, kdy jsou zdroje znečišťující ovzduší aktivní,
především v oblasti tzv. průmyslové zóny.
Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje návrh příštích kroků. Pro návrh hlasovalo
100% přítomných členů.
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6. Diskuse.
Proběhla již v rámci předchozích bodů.
7. Řádná valná hromada byla ukončena ve 21,20 hod

Předseda valné hromady: Ing. Libuše Pechoušková
Zapisovatel: Ing. Libuše Pechoušková

Příloha: Prezenční listina
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