Zápis z I.členské schůze spolku
I.
Členská schůze Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 z.s. , IČ 05345626 (dále jen
"spolek") se uskutečnila dne 12.12.2016 od 11,30 hodin za účasti členů uvedených na
připojené listině přítomných.
Členskou schůzi svolal jménem výboru spolku Martin Kolovratník, předseda spolku,
zasláním pozvánky e-mailem dne 11.11.2016.
Členskou schůzi řídil Martin Kolovratník, předseda spolku.
Řídící členské schůze konstatoval, že je přítomno více než 50% členů spolku a členská
schůze je tedy usnášeníschopná.

II.
Řídící členské schůze předložil ke schválení návrh programu, který byl uveden na rozeslané
pozvánce:
1. Zahájení členské schůze (jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu)
2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016
3. Zpráva o výsledku hospodaření spolku k12.12.2016
4. Schválení výše členských příspěvků
5. Program činnosti a rozpočet spolku na rok 2017
6. Diskuze
7. Závěr
Z diskuze k tomuto bodu:
Nebyl předložen žádný návrh na doplnění navrženého programu členské schůze
Usnesení č. ČS – 1 – 1 / 2016 (pro – 3, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje program jednání uvedený na pozvánce ze dne 11.11.2016

III.
K 1.bodu programu: Zahájení členské schůze (jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu)
Řídící členské schůze jmenoval zapisovatelem Romana Sodomku a ověřovatelem zápisu
Ivo Drahotského.
K 2.bodu programu: Zpráva o činnosti spolku za rok 2016
Byla projednána „Zpráva o činnosti spolku za rok 2016“ předložená výborem spolku.
Usnesení č. ČS – 2 – 1 / 2016 (pro – 3, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti spolku za rok 2016
K 3.bodu programu: Zpráva o výsledku hospodaření spolku k 12.12.2016
Byla projednána „Zpráva o výsledku hospodaření spolku k 12.12.2016“ předložená výborem
spolku.

Z diskuze k tomuto bodu:
Martin Kolovratník apeloval na členy spolku, aby se aktivně podíleli na získávání finančních
prostředků na zajištění aktivit spolku.
Usnesení č. ČS – 3 – 1 / 2016 (pro – 3, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření spolku k 12.12.2016
K 4.bodu programu: Schválení výše členských příspěvků
Řídící členské schůze navrhnul potvrdit rozhodnutí ustavující členská schůze, tj. pro všechny
členy členský příspěvek pro kalendářní rok ve výši 0 Kč.
Usnesení č. ČS – 4 – 1 / 2016 (pro – 3, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje pro všechny členy členský příspěvek pro kalendářní rok ve výši 0
Kč
K 5.bodu programu: Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2017
Byla projednána zpráva „Program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2017“ předložená
výborem spolku.
Z diskuze k tomuto bodu:
Martin Kolovratník doporučil aktivně komunikovat s krajskými, městskými a obecními
samosprávami a ostatnímu subjekty o formě spolupráce se spolkem (memoranda, členství).
Dále byly diskutovány okruhy subjektů vhodných k oslovení s nabídkou na členství ve
spolku.
Závěr z diskuze k tomuto bodu:
Základní prioritou při získávání nových členů spolku je členství celostátních a regionálních
autorit z oblasti aktivit spolku.
Usnesení č. ČS – 5 – 1 / 2016 (pro – 3, proti – 0, zdrž. – 0)
Členská schůze schvaluje projednaný program činnosti a rozpočet spolku pro rok 2017
doplněný o námět z průběhu jejich projednání
K 6.bodu programu: Diskuze
Ivo Drahotský pozitivně ohodnotil dosavadní činnost výboru spolku.
K 7.bodu programu: Závěr
Řídící členské schůze konstatoval, že byly projednány všechny body schváleného
programu, poděkoval všem přítomným za účast a členskou schůzi spolku ukončil.
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