
 
Zápis z Členské schůze 

Starokolínského okrašlovacího spolku,  
 

konané dne 18. 11. 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu  
 
Přítomní členové: 
Smutná,  Smutný, Lísková,  Horák P., Horák V., Jouzová, Pechmanová,  Kubátová Krchová, 
Mrázková  - je přítomna nadpoloviční většina členů a schůze je usnášeníschopná (9 ze 13). 
Hosté: Luboš Železný, starosta obce 
  
Návrh programu: 
 

1. volba ověřovatelů zápisu  
2. zpráva předsedkyně spolku 
3. změna stanov  
4. volba předsedy 
5. stanovení počtu místopředsedů  
6. volba místopředsedů  
7. příprava vánočního trhu 
8. plán akcí na rok 2017 
9. 750 let obce 
10. rekonstrukce kaplí u kostela 
11. diskuse 

 
 

1) Návrh programu byl schválen. Ověřovateli zápisu byly zvoleni V.Horák, R. Smutný 
 

2) Předsedkyně spolku M. Smutná přednesla zprávu o činnosti spolku v roce 2016.  
 
Návrh usnesení:   “Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti spolku SOS za rok 2016.” 
Návrh usnesení byl přijat všemi hlasy.  
 

3) Vedením spolku byl podán návrh na změnu stanov. Nové znění stanov bylo zasláno 
členům k připomínkám před konáním členské schůze. 

 
Návrh usnesení:   “Členská schůze schvaluje změnu stanov Starokolínského okrašlovacího 
spolku. Nové znění stanov je přílohou tohoto zápisu. Stanovy nabývají platnosti dnem 
schválení.” Návrh usnesení byl přijat všemi hlasy. 



4) Volba předsedy spolku: Do funkce předsedy spolky byla navržena Mgr. Marie 
Smutná.  
Průběh volby: Pro 8, zdržel se: 1 
Mgr. Marie Smutná byla zvolena předsedkyní spolku. 

 
5) Určení počtu místopředsedů spolku na další funkční období.  

 
Návrh usnesení:  “Členská schůze stanoví počet místopředsedů SOS na 2 (dva) 
místopředsedy. Návrh usnesení byl přijat všemi hlasy.  
 

6) Volba místopředsedů spolku. Do funkce místopředsedy spolku byly navrženi: Blanka 
Lísková, Pavel Horák 
Průběh volby: Blanka Lísková: Pro 8, zdržel se: 1, Pavel Horák Pro 8, zdržel se: 1 
Blanka Lísková byla zvolena místopředsedkyní spolku. 
Pavel Horák byl zvolen místopředsedou spolku. 

 
7) Diskuse k organizaci vánočního trhu 

 
8) Diskuse k plánu akcí na příští rok  -  cyklovýlet na téma “kapličky v okolí”, konec v 

Nebovidech 
 

9) Diskuse k bodu 750 let obce, příprava je na OÚ, návrh na přípravu turistické známky 
750 let obce, iniciativou spolku bude vydán stolní kalendář 2017 s historickými a 
současnými fotografiemi, v rámci oslav budou vysvěceny obě kaple 

 
10) Předsedkyně spolku informovala o postupu rekonstrukce výklenkových kaplí u 

kostela, rekonstrukce je prakticky hotova, zbývají detaily, podařilo se získat 
příspěvek do veřejné sbírky  od firmy Geotek spol. s.r.o. , v příštím roce se bude 
pokračovat v opravě kostelní zdi a bran. 

 
11) Diskuse  

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 
 

Ověření zápisu provedli: Předseda SOS 
 
V. Horák      R. Smutný  M. Smutná  
 
 


