Zápis z jednání řádné valné hromady

Zdravý Mníšek, z.s.
IČ: 22610227, adresa: Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách 989,
konané dne 6.6.2017 v 19:00hod
v Restauraci U Káji Maříka, Skalecká 124, 252 10, Mníšek pod Brdy

Program jednání:










Prezence členské základny
Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
Schválení programu valné hromady
Volba členů představenstva spolku
Zpráva o činnosti spolku za rok 2016
Schválení účetní závěrky za rok 2016
Návrh dalších kroků pro příští období
Diskuse
Závěr valné hromady.

1. Předseda představenstva Ing. Libuše Pechoušková zahájila jednání řádné valné
hromady a přivítala přítomné. Ing. Pavel Grygar konstatoval, že z celkového počtu 24
je přítomno 8 členů, dalších 6 je zastoupeno na základě plné moci. Ing. Pavel Grygar
konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.
2. Volba členů představenstva
Valná hromada se jednomyslně dohodla na změně stanov v článku č. 10, kde bude
nadále uveden počet členů představenstva 3, z toho 1 předseda a 2 členové
představenstva.
Stanovy budou tedy přepsány a zaslány k evidování na příslušné oddělení ministerstva
vnitra. Předsedkyní nadále zůstává Ing. Libuše Pechoušková, členy představenstva pak
Tomáš Turek a Robert Prokeš.
3. Zpráva o činnosti
Byla prodiskutována již předem rozeslaná zpráva o činnosti spolku v roce 2016 a 2017
do 6.6.2017. Valná hromada zprávu vzala na vědomí.
Z bodů si nelze nepovšimnout situace kolem 9. změny IP Kovohutí, sanace Bažantnice
a situace kolem výstavby školního pavilonu.
4. Schválení účetní uzávěrky 2016
Podklady byly distribuovány dopředu. Valná hromada schválila účetní uzávěrku za
rok 2016.
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5. V průběhu dalšího jednání byl nastíněn možný scénář vývoje kauzy Kovohutě, byla
prodiskutována situace v průmyslové zóně, a přístup občanů města a členů komise pro
územní plánování k tvorbě nového územního plánu.
Byla diskutována připravenost města při náhlých událostech, jako je například požár
v oblasti průmyslové zóny.
ZM požádal prostřednictvím datové schránky o informace o zahoření skládky v areálu
ÚVRu.
6. Diskuse
Program schůze pokračoval diskusí.
Schůze byla ukončena cca v 22:00 hod.

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

Příloha: Prezenční listina

Strana 2

