Zápis z jednání mimořádné valné hromady

Občanského sdružení Zdravý Mníšek,
IČ: 22610227, adresa: Mníšek pod Brdy, K Rybníčku 1169.
konané dne 15.11.2012 v 19,00hod
v prvním patře Hostince u Káji Maříka, Skalecká 124, 252 10 Mníšek pod Brdy
Člen představenstva Ing. Pavel Grygar, zahájil jednání mimořádné valné hromady. Přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 23 členů z celkového počtu 33 a valná hromada je usnášeníschopná.
1.
Ing. Grygar navrhl na předsedu mimořádné valné hromady JUDr. Miroslava Vilimovského a na
zapisovatele Romana Procházku.
Usnesení: Mimořádná valná hromada zvolila za předsedu mimořádné valné hromady JUDr.
Miroslava Vilimovského a za zapisovatele Romana Procházku.
Pro tento návrh hlasovalo 100% přítomných členů.
2.
JUDr. Miroslav Vilimovský přednesl návrh programu jednání mimořádné valné hromady.
Usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje tento program mimořádné valné hromady
 Zahájení valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady
 Schválení programu mimořádné valné hromady
 Zpráva o činnosti občanského hnutí za uplynulé období
 Schválení změn stanov – nové sídlo, změna členů představenstva
 Volba nových členů představenstva
 Návrh dalších kroků pro příští období
 Diskuse
 Závěr mimořádné valné hromady.
Program mimořádné valné hromady schválilo 100% přítomných členů.
3.
JUDr. Vilimovský informoval o svém dřívějším odstoupení z představenstva a o nedávném odstoupení
ing. Davida Řehoře z rodinných a pracovních důvodů. V současnosti je představenstvo pouze
tříčlenné.
Členové představenstva informovali o činnosti sdružení v uplynulém období od ustavující schůze,
byly plánované tyto kroky:
- OS rozešle dopisy na příslušné úřady a instituce týkající se sdělení o registraci občanského
sdružení a účasti ve správních řízeních – splněno.
- Představenstvo vstoupí do osobních jednání s výše uvedenými úřady - nesplněno
- OS bude požadovat po Městu Mníšek pod Brdy zavedení kontinuálního měření emisí
v Mníšku pod Brdy - nesplněno
- Představenstvo bude komunikovat s dalšími subjekty v regionu, které mají nebo budou mít
zájem na řešení ekologických otázek, zejména zastavení projektu spalovny- nesplněno
- Představenstvo bude komunikovat s médii, které mají nebo budou mít zájem na řešení
ekologických otázek, zejména zastavení projektu spalovny - nesplněno
Přesto proběhly některé kroky, po nezdaru jednání se starostou – písemná komunikace s úřadem,
jednání na ÚVR.
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Během sdělení zprávy představenstva se zapojovali členové s návrhy dalších kroků.
- Zjistit aktuální stav (stavební povolení, dotace) ve věci MBÚ
- Iniciovat místní referendum proti navýšení současného objemu dovozu a zpracování odpadů v
ÚVR
- Zpochybnit oprávněnost dotace v souvislosti s nedostatečným a zavádějícím informováním
veřejnosti
- 2 cesty k zastavení realizace MBÚ a spalovny:
o Veřejné mínění (mediální tlak)
o Zpochybňování a napadání jednotlivých kroků a protahování řízení
- Návrh: využít týdeník 5+2 a zveřejňovat zde články
- Připravit co nejdříve podklady a zveřejnit je formou letáků (je potřeba dodat veřejnosti
chybějící informace) a článků
Usnesení: Mimořádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva.
4.
Schválení změn stanov – nové sídlo. Z důvodů odstoupení Ing. Davida Řehoře z funkce místopředsedy
představenstva je nutno změnit sídlo sdružení. Jedná se o změnu stanov.
Usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že Čl. 1 stanov se mění a nově
zní:
Čl. 1 Název a sídlo
Občanské sdružení Zdravý Mníšek (dále jen „sdružení“) sídlí na adrese Nová 304, Mníšek pod Brdy
252 10.
Sídlo a změnu stanov schválilo 100% přítomných členů.
Z důvodů posílení organizační schopnosti sdružení navrhlo plénum rozšíření členů představenstva na 7
členů. Ze stanov: „Členy představenstva volí valná hromada a to přímo do jejich funkcí“. Před volbou
představenstva odstoupili všichni stávající členové představenstva (Tomáš Turek, ing. Pavel
Grygar a Roman Procházka) z funkce členů představenstva.
Vzhledem k abdikaci celého představenstva je voleno nové 7 členné představenstvo a to přímo do
všech uvolněných funkcí.
Usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje změnu stanov, čl. 10 tak, že

Statutárním orgánem sdružení je představenstvo. Představenstvo rozhoduje prostou
většinou. Představenstvo je 7 (sedmi) členné a skládá se z: předsedy, místopředsedy a 5 členů.
Členy představenstva volí valná hromada a to přímo do jejich funkcí. Funkční období členů
není omezené.
Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů.
5.
Ing. Grygar navrhl na předsedu představenstva JUDr. Miroslava Vilimovského a jako
místopředsedkyni ing. Jarmilu Strakovou. Jako členové představenstva byli navrženi ing. Libuše
Pechoušková, Tomáš Turek, ing. Pavel Grygar, Robert Prokeš a Roman Procházka.
Usnesení: Mimořádná valná hromada zvolila předsedu, místopředsedu a 5 členů představenstva:
předseda představenstva: JUDr. Miroslav Vilimovský
místopředseda představenstva: ing. Jarmila Straková
členové představenstva: ing. Libuše Pechoušková, Tomáš Turek, ing. Pavel Grygar, Robert
Prokeš a Roman Procházka.
Navržené složení představenstva schválilo 100% přítomných členů.
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6.
JUDr. Miroslav Vilimovský přednesl návrh představenstva týkající se dalších kroků pro příští období.
Původní návrh na vytvoření širší pracovní skupiny členů se změnil tak, že jednání představenstva
budou otevřená, zváni budou všichni členové, a to formou elektronické pošty zpravidla 7 dní před jeho
uskutečněním. Na webových stránkách sdružení bude zprovozněna interní sekce pro členy s možností
diskuse.
Usnesení: Mimořádná valná hromada bere na vědomí návrh představenstva týkající se dalších
kroků pro příští období.
Zprávu schválilo 100% přítomných členů.
7.
Diskuse.
8.
Mimořádná valná hromada byla ukončena ve 21,20 hod

Předseda valné hromady:

JUDr. Miroslav Vilimovský

Zapisovatel:

Roman Procházka

Příloha: Prezenční listina
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