Zápis z členské schůze občanského sdružení Bašť se baví,
konané dne 26. 3. 2013od 19 hod.

Zasedání členské schůze občanského sdružení Bašť se baví (dále jako členská schůze) bylo
zahájeno v 19 hodin předsedkyní občanského sdružení Bašť se baví paní Štěpánkou Pokornou
(dále jako „předsedající)
Předsedající konstatovala, že členská schůze byla řádně svolána v souladu s odst. 2 článku
6 Stanov sdružení. Informace byla zveřejněna na internetových stránkách www.bast-sebavi.cz a současně byly členům doručeny pozvánky prostřednictvím emailu.
Předsedající podle prezenční listiny přítomných členů konstatovala (příloha zápisu č. 1), že
přítomno je 6 členů sdružení (z celkového počtu 23), takže schůze není usnášeníschopná.
V 19,30 se stala členská schůze usnášeníschopnou podle odst. 4 článku 6 Stanov sdružení.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určila zapisovatelkou Ladislavu Megerovou a ověřovateli zápisu paní Kateřinu
Novákovou a paní Marcelu Urbanovou.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. Nikdo nenavrhl změnu nebo doplnění
programu.
Návrh usnesení:
Členská schůze schvaluje následující program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Rezignace členky výkonné rady a volba nové členky výkonné rady

4. Jmenování nové kontaktní osoby pro CPR Pohoda
5. Návrh na změnu stanov sdružení
6. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2012
7. Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2012
8. Informace o situaci v CPR Pohoda
9. Plán akcí sdružení na rok 2013
10. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Rezignace členky výkonné rady
Předsedající informovala přítomné o rezignaci paní Martiny Červenkové na funkci
místopředsedkyně občanského sdružení a o její rezignaci na členství ve výkonné radě.
Předsedající představila jedinou kandidátku do výkonné rady sdružení paní Martinu Proxovou
a navrhla její jmenování.

Volba nové členky výkonné rady
Návrh usnesení:
Členská schůze občanského sdružení Bašť se baví volí Martinu Proxovou členkou výkonné
rady.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Bezprostředně po volbě nových členů výkonné rady proběhla v rámci výkonné rady volba
nového místopředsedy sdružení.
Místopředsedkyní byla zvolena paní Martina Proxová
Výsledek hlasování: pro: 2, proti: 0, zdržel se: 0

Jmenování nové kontaktní osoby pro CPR Pohoda
Předsedající navrhla za novou kontaktní osobu pro Centrum pro rodinu Pohoda paní Kateřinu
Novákovou. Tento vztah je uzavřen jmenovací listinou a seznamem povinností kontaktní
osoby.
Návrh usnesení:
Členská schůze občanského sdružení Bašť se baví volí Kateřinu Novákovou za kontaktní
osobu pro CPR Pohoda.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.

Návrh na změnu stanov sdružení
Předsedající předložila návrh na změnu stanov sdružení, s ohledem na přerozdělení
povinností v rámci výkonné rady.
Návrh usnesení
Členská schůze občanského sdružení Bašť se baví schvaluje tyto změny ve stanovách
sdružení:
Čl. 8 Předseda a místopředseda:
Nový odstavec: 4. Předseda vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a připravuje
podklady pro účetnictví.
Čl. 9 Tajemník
odstavec 2 se mění: Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a připravuje
podklady pro účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti
Sdružení.

Výsledek hlasování : pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zpráva o činnosti sdružení v roce 2012
Předsedající seznámila všechny přítomné členy s výroční zprávou za rok 2012, která obsahuje
celkový výčet proběhlých akcí, které si sdružení v loňském roce naplánovalo. Proběhly na dvě
desítky akcí sdružení a dále jsme se zúčastnily jako partner obce na Vítání nových občánků
Baště, pomohly jsme s programem spřátelenému sdružení o.s. kynologie Bašť, vyzdobily jsme
kapličku na vánoční a velikonoční svátky a proběhl další letní prázdninový pobyt pro rodiny.
Neproběhla pouze akce pod názvem Nocování s Večerníčkem pro předškoláky pro nedostatek
zájmu.
Návrh usnesení:
Schválení předložené Výroční zprávy za rok 2012 v oblasti činnosti sdružení.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2012
Předsedající seznámila členy s hospodářskými výsledky sdružení v roce 2012. Informace
čerpala z Výroční zprávy za rok 2012.
Návrh usnesení:
Schválení předložené Výroční zprávy za rok 2012 v oblasti hospodaření sdružení.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Informace o situaci v CPR Pohoda
Předsedající spolu s tajemníkem sdružení paní Ladislavou Megerovou seznámila přítomné
s finanční situací v CPR Pohoda. Byly podány informace o nabídce kroužků/kurzů a
jednorázových akcích, které v CPR Pohoda probíhají. Byly poskytnuty informace o vytíženosti
těchto aktivit a finančních nákladech na ně vynaložených. Byla všem poskytnuta informace o
částce, kterou stojí hodina fungování CPR Pohoda.
Na základě všech informací byl předán členům návrh na další fungování CPR Pohoda a to,
dokončit v plném rozsahu školní rok 2012/2013. Poté svolat mimořádnou členskou schůzi a
rozhodnout na základě nových informací : náklady/příjmy, počet návštěvníků CPR Pohoda a
vývoj návštěvnosti včetně prognózy o dalším školním roku 2013/2014. Zda ukončit fungování
CPR Pohoda nebo pokračovat dál.
S tímto návrhem všichni přítomní souhlasily.

Plán akcí na II. pololetí 2013
Předsedající seznámila přítomné s akcemi plánovanými na rok 2013. O řadě z nich byly
podány podrobnější informace a členové byly odkázáni na webové stránky sdružení.

Diskuze
Do diskuze se přihlásila paní Ladislava Megerová. Informovala přítomné o plánovaném Dnu
dětí a jeho programu. Předložila návrh jednorázových akcí, které by proběhly v tomto roce.
Předložila několik návrhů, co nabídnout členům v roce 2013 jako odměnu za dobrovolnou
činnost, pomoc ve sdružení.

Členská schůze byla ukončena ve 20:30 hodin.
Zapisovatel:

Ladislava Megerová, v.r.

Ověřovatelé: Kateřina Nováková, v.r.
Marcela Urbanová, v.r.

