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   Zápis z členské schůze  

 
Společnosti občanů Machnína, o.s., konané dne  3. 11. 2016  

 
Místo. datum a čas konání:  Volební místnost Rynoltická 1, Liberec 33, 3. 11. 2016, 

17.00 hod  

 
Přítomni: J. Boháč, Fr. Budák, M. Hlavatá, M. Hlavsa, P. Kneysová, J. Lank, E. Mičková, E. 
Muchová, K. Ploc, M. Porš, I. Poršová, K. Rosinová, Vl. Šindelář, J. Šlambor, Z. Šulc, L. 
Vaňátková, M. Zikmund 
 
Omluveni: E. Bubeníková, J. Suková, K. Stelzerová 
 
Neomluveni: M. Milička, M. Molnár, M. Polách, R. Zajíc 
 

 
1. Úvod, přivítání hostů, prezence, omluvy – schůze je usnášení schopná, přítomno 17 členů z 24. 

Schválení programu členské schůze. 

- Členové spolku schvalují program člen. schůze: 
- hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 15/ 0 /0 (pozn. - na začátku schůze přítomných    
pouze 15 členů) 

 

2. Přehled činnosti spolku od minulé členské schůze – stručná rekapitulace všech akcí – viz 

samostatná příloha. 

 

3. Seznámení přítomných s plánem akcí na následující období – akce do konce roku – dílničky, 

Advent v Machníně, Vánoční setkání, výstava (únor)  

-  na vědomí 

 

4. Návrh nových stanov včetně změny názvu spolku – vysvětlení nutnosti zpracování a schválení 

stanov dle zákona, vysvětlení pojmu per rollam, nový název -Spolek SOMACH 

- hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 15/ 0 /0 

 

5. Podrobné projednání akcí Advent v Machníně 2016, Vánoční dílničky, výstava… 

5.1 Adventní dílničky pro děti v Machníně: 

 4. 11. 18,00 – schůzka ve volební místnosti – p. Kneysová, předem stavění 

stromku (K. Ploc, Fr. Budák), domluva včetně výzdoby kostela 

 Akce 26. 11. od 14,00 

5.2 Advent v Machníně  

 10. 12. od 16,00 v kostele 

 Hasiči občerstvení od 15,00 

 Prověříme strom u M. Molnára 



 Program:  

 děti z MŠ Machnín,  
 soubor zobcových fléten Melody Faces Marcely Knoblochové, žáci a učitelé ze 

ZUŠ Frýdlantská Liberec (pěvecké a literárně dramatické oddělení, flétny, kytary)  
 četba vánoční pohádko-povídky  - Anděl v kulichu  

 Plakáty – podklady pro p. Akrmana 

5.3 Výstava o historii Machnína – předběžně únor 2016 

 

6. Zpráva o činnosti OV pro Machnín, Karlov a Bedřichovku, volební místnost – M. Hlavsa 

- Stížnost na hluk – vyjádření KHS – měření na jaře 2017 

- Spolupráce spolku a OV 

 

7. Projednání možností podání žádosti o dotaci do Fondu rozvojové spolupráce – vybavení 

spolkové místnosti – předpokládáme účast na semináři 

 

8. Různé, diskuze: 

8.1 Situace na hřbitově – zeď v dezolátním stavu, kontejnery – pokračování v jednání, 

listnaté stromy, úklid před hřbitovem před zimou 

8.2 Možnost účasti členů spolku na schůzích výboru 

8.3 Soptíkova machnínská šlápota – projednání pořadatelství 

8.4 Rekonstrukce vedení vysokého napětí na Bedřichovce – J. Šlambor 

8.5 Ulice V Polích – podat žádost o přidání světelných bodů – zpracování podkladů pro 

žádost 

8.6 Vánoční setkání – předpokládáme opět v režii rodiny Prýmkových – předběžně od 15,30 hod 

8.7 Zpráva o prodeji koupaliště, vodárna – Z. Šulc – informace o devastaci a plánované obnově 

vrtů 

8.8 Černá skládka na otočce autobusu u nádraží 

8.9 Zařadit chodník od mostu ke škole v ul. Heřmánkové do našich požadavků, řešení křižovatky u 

Integry 

8.10 Seznámení s problémem s oplocení dětského hřiště u školy 

8.11 Diskuze nad venkovní „občerstvovnou“ u večerky – nebezpečné i pro děti ze ZŠ 

 

 

9. Závěr, poděkování za účast. 

 

Zapsal: Ing. Milan Porš, předseda spolku 

V Machníně 3. 11. 2016 


