Zápisnica z valného zhromaždenia
občianskeho združenia VRCHVODA,
ktoré sa konalo dňa 27.08.2016

Prítomní: 39 členov - prezenčná listina v Prílohe 1

Program valného zhromaždenia:
1. Otvorenie – oboznámenie s programom
2. Správa o činnosti
3. Správa o hospodárení
4. Správa revíznej komisie
5. Plán činnosti
6. Rozpočet
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
K bodu 1. :
Zasadnutie VZ otvoril predseda OZ Ján Krausko.
K bodu 2.:
Eva Kadlečíková predniesla správu o činnosti OZ Vrchvoda za obdobie
september 2015 až august 2016 – správa v občasníku Vrchvoda 2016.
OZ Vrchvoda malo v deň konania VZ 51 členov (5 členov vylúčila Rada OZ
z dôvodu pasivity, 2 členstvá zrušené na vlastnú žiadosť, 1 člen – úmrtie;
3 novoprijatí členovia).
K bodu 3.:
Správu o hospodárení za obdobie september 2015 až august 2016
predložila Ľubica Krausková, hospodárka OZ – Príloha 2.
K bodu 4.:
Správu revíznej komisie predložila Viera Krausková – Príloha 3.
K bodu 5.:
Plán činnosti na obdobie september 2016 až august 2017 predložila
Dagmar Sharifiová – Príloha 4.
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K bodu 6.:
Rozpočet na obdobie september 2016 až august 2017 predložila Ľubica
Krausková, hospodárka OZ – Príloha 5.

K bodu 7 - diskusia:
Ján Krausko –




návrh na spoluprácu od OZ Jizerka (ČR) - možnosti preskúma
J. Krausko
vysvetlil dôvody zrušenia plánovaného zájazdu do Trstína - pozrieť si
dôsledky ťažobnej činnosti
navrhol zaradiť do plánu besedu s cestovateľom M. Dámerom
v pizzérii Šenk

Martin Dámer –



navrhol preskúmať možnosti získania projektu pre vybudovanie
areálu pre workout v Cigli
navrhol pre OZ nové logo a odporúča ho používať v budúcnosti

Renáta Michalovičová –


navrhla namiesto budovania preliezok pri Oáze uvažovať
o preliezkach bližšie k obci – napr. pri obecnej knižnici

Eva Kadlečíková –



predniesla možné destinácie pre jesenný zájazd – výsledok diskusie
je naklonený pre Moravu – Lednice, Valtice
v súvislosti s projektom záchrany partizánskych bunkrov navrhla
v ďalšom roku osadiť pamätnú tabuľu pri bunkroch a zvážiť rozsah
prác, ktoré sa uskutočnia

Július Krausko


poďakoval za odvedenú robotu počas brigády na Križkovciach (urbár)

Ivan Kadlečík


informoval členov o širokospektrálnych aktivitách, ktoré pozitívne
medializovali činnosť OZ Vrchvoda – Prieboj, RTV PD, rozhlas – rádio
Regina, hodiny brigádnickej práce

Ján Krausko, Mgr.


pripomienka k uzavretiu zmluvy medzi spoločnosťou Kruh
a Urbariátom Cigeľ o používaní komunikácií na urbárskych
pozemkoch – zhoršenie životného prostredia pre Cigeľ
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K bodu 10.:
U z n e s e n i e č.1/2016
VZ zvolilo



za zapisovateľku VZ Evu Kadlečíkovú
za overovateľku zápisnice Dagmar Sharifiovú.

Hlasovanie:
Za: 39 členov
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 2/2016 – 5/2016
VZ schvaľuje správu o činnosti (uznesenie č. 2), schvaľuje plán činnosti
na ďalšie obdobie (uznesenie č. 3), berie na vedomie správu
o hospodárení a správu revíznej komisie (uznesenie č. 4), schvaľuje
rozpočet na obdobie 2016/2017 (uznesenie č. 5).

Hlasovanie za každé z uznesení 2/2016 až 5/2016 prebehlo rovnako:
Za: 39 členov
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

V Cigli 31. 08. 2016
Zapisovateľka: Eva Kadlečíková
Overovateľ zápisnice: Dagmar Sharifiová
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