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   Zápis z členské schůze  

 
Společnosti občanů Machnína, o.s., konané dne  25. 2. 2016  

 
       Místo. datum a čas konání:  Volební místnost Rynoltická 1, Liberec 33, 25. 2. 2016, 

17.00  

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

 
1. Úvod, přivítání hostů, prezence, omluvy – schůze je usnášení schopná, přítomno 17 členů z 28. 

Schválení programu členské schůze. 

- Členové spolku schvalují program člen. schůze: 
  - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 17/ 0 /0  

 

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

samostatná příloha. 

 

3. Zpráva o hospodaření spolku od minulé členské schůze – mimořádné výdaje – střešní okno, motor 

hodin na kostele. Podrobné vyúčtování akce dětské hřiště – viz příloha s rozpisem celkových 

nákladů + tabulka dárců. 

- Členové spolku schvalují zprávu o hospodaření: 
  - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 17/ 0 /0  

 

4. Seznámení přítomných s plánem akcí na následující období – nejistá akce Jaro v Machníně 2016 

19. 3. – pokud účast nepotvrdí soubor Jizera, akce bude zrušena. Viz příloha. 

- Členové spolku schvalují plán činnosti na další období: 
 - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 17/ 0 /0 

 

5. Zpráva o stavu přípravy nového územního plánu – J. Boháč, jednání s Ing. P. Turkem 

 

6. Návrh na změnu názvu spolku, změny stanov – nový název spolku – SOMACH, do stanov bude 

zapracováno hlasování per rollam. Zpracuje M. Porš 

- Členové spolku schvalují změnu názvu spolku a úpravu stanov v souladu se  
  zákony ČR: 



 - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 17/ 0 /0 

 

7. Hlasování o ukončení členství následujících členů: 

Roman Bartoš – na jeho žádost 

Pavel Bouška – na jeho žádost 

Pavlína Cinkeová – na její žádost 

Jana Černá – na její žádost 

Martina Novotná – neúčast na akcích spolku, neuhrazené člen. příspěvky od roku 2013 

- Členové spolku schvalují ukončení členství výše uvedených a skutečnost, že po  
  nich nebudeme vymáhat neuhrazené členské příspěvky: 
 - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 17/ 0 /0 

 

Hlasování o přijetí nové členky spolku p. Miroslavy Hlavaté: 

- Členové spolku schvalují přijetí p. M. Hlavaté do spolku: 
 - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 17/ 0 /0 

 

8. Zpráva o činnosti OV pro Machnín, Karlov a Bedřichovku, volební místnost – doplnění informací 

dříve uvedených – M. Hlavsa 

 

9. Návrh na prodloužení funkčního období výboru spolku ve složení: 

 Milan Porš – předseda výboru 

 Pavlína Kneysová – místopředseda výboru 

 Jiří Boháč – člen výboru 

 František Budák – člen výboru 

 Josef Šlambor – člen výboru 

- členové spolku schvalují prodloužení funkčního období a složení výboru spolku: 
  - hlasování (pro/ proti/ zdržel se): 11/ 0 /0  
 

10. Diskuze  

- M. Porš objasnil info k čekárně a otočce autobusů na Rynoltické 

- po opravě hodin budou tyto darovány farnosti 

- je třeba oslovit další sponzory, není možné z příspěvků dotovat akci dětské hřiště 

- v plánu akcí chybí účast na akci Ve stopě 1. machnínského lyžaře 

- společně vymyslíme výlet podobný loňskému na mokřady – jarní bučiny? 

- M. Porš projedná s vedením knihovny možnost výroby a instalace banneru na plot i dětského 

hřiště s upozorněním na pobočku knihovny – je třeba zvýšit návštěvnost, zapojení oddílu 

mladých hasičů? 

- zjistíme informace kolem výstavby hřiště na beach 

- výběr členských příspěvků 

 

11. Závěr, poděkování za účast. 

 

Zapsal: Ing. Milan Porš, předseda spolku 

V Machníně 25. 2. 2016 


