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Zápis z členské schůze Společnosti občanů Machnína, o.s.  

konané 31.1.2013 
 
 

Přítomni: R. Bartoš, J. Boháč, P. Bouška, Fr. Budák, P. Cinkeová, J. Černá, P. Kneysová, J. 
Lank, M. Porš, K. Stelzerová, J. Suková, Vl. Šindelář, J. Šlambor, Z. Šulc, L. Vaňátková, R. 
Zajíc, M. Zikmund 
Omluveni: E. Muchová, K. Ploc, M. Novotná 
Hosté:: J. Suk (TJ Jiskra Machnín), J. Boháčová, L. Jáčová, I. Lanková, E. Hýzlerová 
 
Program schůze: 

 
1. Úvod, přivítání hostů, prezence, omluvy, pravidla pro občerstvení  
2. Program schůze, navržen zapisovatel Zikmund  

- pro hlasovalo 17 členů, proti 0 , zdrželo se 0 členů 
3. Návrh na změny ve výboru OS – dobrovolně z výboru OS odstupuje R. Bartoš vzhledem 

k prac. vytížení, návrh na zvolení J. Šlambora do výboru OS  
- pro hlasovalo 17 členů, proti 0 , zdrželo se 0 členů 
Návrh na změnu pokladníka . původně - K. Ploc – nevyhovující hardware PC, návrh na 
zvolení Fr. Budáka - pro hlasovalo 17 členů, proti 0 , zdrželo se 0 členů 

4. Seznámení členů a hostů s aktuálním stavem tvorby nového územního plánu a aktuálním  
      stavem našich aktivit s ním souvisejících, akce ve škole  -  projekce – J. Boháč, poznámka M. Porše –  
      je třeba „hlídat“ vše kolem, jsou i jiné možnosti, jak by mohla být prům. zóna v Machníně prosazena. 

5. Seznámení členů s výsledky ankety o volnočasové ploše – web (44 podpora, 13 proti), papírová 
podoba (pro 13, proti 1, ochota pomoci – 2), zpráva o jednání s náměstkem Šolcem, s dodavateli 
herních prvků, informace o možnostech financování projektu a spoluúčasti, zamítnutí „velké varianty“ 
s evropskými dotacemi, hlasování o „malé variantě“ – pronájem menší části plochy, pokus o získání 
dotací (M. Porš) – hlasování: 
- pro hlasovalo 3 členové, proti 8 , zdrželo se 6 členů – závěr – aktivity směrem 

k volnočasové ploše budou do odvolání utlumeny především z důvodu nezájmu občanů 
a vzhledem k podmínkám financování 

6. Přehled aktivit a činnosti OS od minulé členské schůze – zpráva o činnosti - od 3.5.2012 - viz příloha č. 
1, stav bodů projednaných s primátorkou – viz příloha č. 2, vyhodnocení, , M. Zikmund prověří   

      možnosti konzultace s Rosinou jun. o stavu křiž. u Integry – projekce – J. Boháč,  
      M.Porš – hlasování o schválení zprávy: 

- pro hlasovalo 17 členů, proti 0 , zdrželo se 0 členů 
7. Přehled hospodaření sdružení od zavedení účetnictví včetně výběru členských příspěvků, výjimka pro   

ty, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek - posun do 15.2.2013 – pak automatické vyloučení z řad 
OS. Nové příspěvky na rok 2013 - do 31.3.2013, zveřejnění č. účtu a nastavení pravidel pro sponzory, 
reklama na webu OS v „rozumné míře“ – projedná výbor OS -  F. Budák, M. Porš – hlasování: 
- pro hlasovalo 15 členů, proti 0 , zdrželi se 2 členové 
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8. Plán akcí součinnost s TJ Jiskra – čarodějnice, dětský den – plán účasti členů, diskuze –  
      J. Suková zjistí zájem mezi místními maminkami o spoluúčast při organizování dětského dne do 28.2.,  
      projednána podoba oslavy Čarodějnic na hřišti, příprava dřeva, na přípravu dětského dne se  
      orientačně přihlásilo 11 členů a hostů – J. Boháč, M. Porš, J. Suková, P. Bouška, J. Suk  

9. Plán činnosti OS na další období – pronájem volební místnosti v č.p. 1, možnost využití klubové 
místnosti na hřišti pro schůze OS, virtuální sponzorský řetěz (prověří M. Porš a M. Zikmund), brigády, 
„kostelní akce“ - jaro, podzim, advent, diskuze kolem opravy věžních hodin – M. Porš projedná 
s páterem Genrtem, návrh uspořádání akce „Taneček“ v klubu U trubek – projednáme s V. 
Nepimachem – J. Boháč, M. Porš, P. Kneysová… - hlasování: 
- pro hlasovalo 17 členů, proti 0 , zdrželo se 0 členů 

10. Mimořádný bod programu – nabídka členství v OS p. Martinu Poláchovi – halsování: 
- pro hlasovalo 17 členů, proti 0 , zdrželo se 0 členů  

11. Diskuze 
12. Závěr 

 
 Zvláštní poděkování: V. Nepimachovi za poskytnutí zázemí pro konání schůze a K.  
      Stelzerové za přípravu výborného občerstvení pro členy a hosty. 

 
 
 
Machnín 1.2.2013 
 
Zapsal: Zápis ze schůze - M. Zikmund, zpracoval M. Porš 


