
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Česká Bříza 115, 330 11 Třemošná

IČO 22737910
Tel.: +420 774 427 571; email: cigankova.m@volny.cz; www.ospcb.cz;

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/08
ze dne: 15. května 2008

počet přítomných členů: 29 (viz prezenční listina)

Program:

1. Úvod

 přivítání členů
 informace o schválení stanov Ministerstvem vnitra ČR dne 28. 4. 2008

2. Zvolení revizora a správní rady sdružení

 Do funkce revizora sdružení byla na pětileté funkční období zvolena Eva Nekolová, 
a to plným počtem hlasů všech zúčastněních členů.

 Do správní rady sdružení bylo na pětileté funkční období zvoleno 11 členů: Miroslava 
Cigánková,  Kateřina  Jirková,  Ivana  Kobrová,  Markéta  Kraftová,  Hana  Králová, 
Daniela Kroftová, Katka Majnerová, Drahomíra Mottlová, Vlasta Roubalová, Irena 
Schneiderová, Alena Stupková, a to plným počtem všech přítomných členů.

3. Členský příspěvek

 Na rok 2008 byl schválen členský příspěvek ve výši 100,- Kč, a to jednomyslně.
 
4. Plánované akce na rok 2008

 Stručné představení akcí plánovaných na rok 2008, tj.:
Den dětí a oslava žen – 25. května, sál kulturního domu;
Podzimní paráda – 6. září, hřiště;
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Divadlo – říjen/listopad, sál kulturního domu;
Rozsvícení vánočního stromečku – 30. listopadu., volné prostranství;
Sobi – 23.12., hřiště;
Valná hromada – první polovina prosince, přísálí kulturního domu.

 Výzva k účasti na pořádaných akcích.
 Dotaz na možnou spolupráci, zajištění sponzorských příspěvků, organizační zajištění 

apod. 
- Paní Monika Valešová nabídla možnost tisknutí materiálů pro potřeby občanského 
sdružení.

5. Zpravodaj a webové stránky sdružení

 seznámení s návrhem vydávat zpravodaj sdružení s názvem „Kulturníček“, a to:
- čtyřikrát ročně (březen, červen, září, prosinec).
-  uvažované rubriky zpravodaje  jsou:  informace o sdružení  a  jeho akcích,  historie 
obce, gratulace (narozeniny, svatby, narození dítěte), oznámení o nově přistěhovaných, 
recepty, inzerce.
- první zpravodaj vyjde v první polovině června s tím, že uzávěrka příspěvků je 25. 
května 2008.

 informace  o  přípravě  webových  stránek  sdružení,  které  budou  spuštěny  do  konce 
června
- odkazy na sdružení a jím pořádané akce jsou na webových stránkách obce

6. Financování 

 příjmy sdružení tvoří zejména členské příspěvky, finanční dary a sponzoring

 k dnešnímu dni  sdružení obdrželo finanční dar ve výši  10 000,-  Kč od pana Pavla 
Daňka (fa P.D. Elektro – team, s.r.o.), na zasedání mu bylo veřejně poděkováno

 sdružení  sponzorují  paní  Vlasta  Roubalová,  paní  Alena  Stupková,  restaurace 
McDonald´s
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 informace o jednání se zastupitelstvem obce, mimo jiné o možnostech pronájmu  sálu 
kulturního domu a hřiště, žádost má být vyřízena do 7. června 2008 

 zpráva o hospodaření za rok 2008 bude předložena na prosincovém zasedání valné 
hromady

7. Přihlášky, diskuze

 prostor pro vyplnění přihlášek, zaplacení členských příspěvků

 v diskuzi otevřel možnost další spolupráce pan Pavel Daněk

8. Závěr

 poděkování za účast

 rozloučení

Valnou hromadu vedla: Zápis vyhotovila dne 16. května 2008:

Miroslava Cigánková Markéta Kraftová
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