Zápis z členské schůze Občanského sdružení Klokočov z.s. konané dne 20.5.2022

Přítomno 48 členů O.S. Klokočov- Doloženo podpisovou listinou, 2 zastupitelé města příbor
(Štefek Stanislav, Střelka Milan)
V souladu se stanovami Občanského sdružení Klokočov z.s. byla schůze vyhlášena usnášení
schopnou.
Schůzi zahájil a všechny přítomné přivítal předseda O.S. Pan Antonín Jeřábek, který následně
představil agendu schůze, kde hlavním bodem bylo splnit plánovaný program a cíl setkání.
To vše v pozitivním duchu a přátelské atmosféře.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Představení členu výboru 0.S
Seznámení s činností v uplynulém období
Zprava a hospodaření, granty
Plán činností na rak 2022 a další období
Jak dál s výstavbou na hřišti v Klokočově
Návrh a členů výborů
Diskuze a závěr

Představení členu výboru 0.S
Na úvod předseda A.Jeřábek poděkoval Petru Pustějovskému za dlouholeté působení na
pozici předsedy O.S a Karlu Tillovi st. Za dlouholeté působení na pozici hospodáře.
Zakončeno potleskem všech zúčastněných na schůzi O.S. Dále bylo představeno všech
aktivních 19 ti členů výboru a také představení jejich funkcí. Viz přiložený seznam.
Jeřábek Antonín

předseda

Pustějovský Petr

místopředseda

Szydlowski Karel Mgr.

jednatel

Majchrák Tomáš

hospodář

Filipová Alena

pokladní

Nováková Petra

zapisovatelka

Till Karel ml.
Till Karel st.
Tillová Květa
Pustějovská Jana
Pustějovský Libor
Filip Petr
Filip Ondřej
Kuhejda Oldřich
Kuhejda Filip
Vidomus Ladislav
Vidomusová Blanka
Bordovský Kamil
Krmela Radek

správa int.stránek

Seznámení s činností v uplynulém období
Prezentace hlavních milníků posledních let O.S ve spolupráci s městem Příbor.
Postupně – Získání pozemku, výstavba „boudy“, dětská hřiště pro nejmenší, multifunkční
hřiště a neposlední řadě nová lanová dráha, houpačka a nové dětské prvky pro větší děti.
Zhodnocení akcí 2021-2022. Krmáš, Nově stavění Vánočního stromu a Mikulášská jízda,
Maškarní bál pro děti, stavění máje, plus pozvánka na chystané akce, jako Kácení Máje
s programem pro děti, Nově Klokošlap, Volejbalový turnaj, Krmáš 2022 a další. Poděkování
ze strany předsedy O.S všem členům výboru a členům a přátelům co se na přípravě a
organizaci akcí podílejí.
Zprava a hospodaření, granty
S hospodařením O.S. účastníky členské schůze seznámila pokladní Paní Alena Filipová.
Odprezentovala celkový stav příjmů, výdajů a konečný stav financí, Také bylo prezentováno,
na co přesně byly finance využity a to vše zpracované v písemné podobě. V tématu grantu
pro rok 2022, byla prezentována přidělená částka 35000 czk s hlavním cílem zajistit správu a
režii hřiště a „boudy“ (náklady na spotřebu elektrické energie a vody) a také nákup nových
GASTRO prvků pro zajištění přípravy pokrmů a servírování.
Plán činností na rak 2022 a další období
Předseda O.S navázal na bod ze začátku schůze a pouze potvrdil, že hlavní výstavbové
aktivity/projekty jsou splněny a hlavním cílem pro další období je pořádat skvělé akce pro
děti, občany Klokočova a širokou veřejnost, a to jak ve společenské, tak sportovní sféře.
Jak dál s výstavbou na hřišti v Klokočově
Před posledním bodem volby členu výboru, byla předsedou O.S odprezentován poslední
dokončení projekt, a to výstavba herních prvků ve spolupráci s městem příbor, a to
konkrétně – velký herní prvek šimpanz, prvek pyramida a troj hrazda.
Následovala volba nového výboru pro další období a to 2022-2023
Návrh a členů výborů
Jeřábek Antonín

předseda

Pustějovský Petr

místopředseda

Szydlowski Karel Mgr.

jednatel

Majchrák Tomáš

hospodář

Filipová Alena

pokladní

Nováková Petra

zapisovatelka

Till Karel ml.
Till Karel st.
Tillová Květa
Pustějovská Jana
Pustějovský Libor
Filip Petr

správa int.stránek, reklama

Filip Ondřej
Kuhejda Oldřich
Kuhejda Filip
Vidomus Ladislav
Vidomusová Blanka
Bordovský Kamil
Krmela Radek
Kokles Jakub

Nový člen

Jako Nový člen, byl navržen Pan Jakub Kokles a všemi přítomnými byl tento návrh přijat.
Vůči žádnému členu navrženého výboru nevznesl nikdo námitky a výbor byl jednohlasně
odhlasován.
Následovala možnost pro dotazy a diskusi. Jelikož nebyl vznesen další podmět, tak došlo na
závěrečné poděkování hodnocení celkové práce se strany zastupitele města Příbor Pana
Milana Střelky a následní finální poděkování ze strany předsedy O.S A. Jeřábka, který
následně schůzi prohlásil za úspěšně uzavřenou. Následoval společný potlesk.
Zapsal dne 21.5.2022 po skočení schůze

Dodatečné informace: Dále proběhla volba Předsedy pro další období, byl zvolen stávající
předseda Antonín Jeřábek. Také proběhla volba jednatele, kde k tomu výbor přistoupil na
přání aktuálního jednatele Mgr. Karla Szydlowského. Navržen a následně zvolen, by Pan
Libor Pustějovský.

Jeřábek Antonín
Předseda O.S. Klokočov z.s.

Spolek (návratový kód formuláře GLGF-DUH-85EQT)

