Zápis z výroční členské schůze HPZ! o.s.
konané dne 11. 4. 2009 od 17.00 hodin na Horolezecké chatě v Hrádku nad Nisou

Přítomní – viz. presenční listina

1. Předseda sdružení M. Půta přivítal přítomné a sdělil, že na schůzi dle presenční listiny přítomno 12
členů sdružení z 22 členů – schůze je usnášení schopná.

2. Návrhová komise byla schválena ve složení: Štěpán Brodský, Petr Pokorný, Jaroslav Sklenář
Ověřovateli zápisu: Josef Horinka a Petr Vinklárek
Zapisovatelka: H. Zimmermannová
Kontrola zápisu z roku 2008 proběhla bez připomínek.

3. Předseda sdružení M. Půta ve své zprávě zhodnotil práci v minulém roce, vedle běžné činnosti
připomenul i podporu volebního seskupení SLK – Starostové pro Liberecký kraj v rámci krajských
voleb 2008, kde byl Martin Půta leadrem tohoto volebního seskupení. (248 000 Kč). Upozornil na
menší účast členů sdružení na jednání zastupitelstva – třeba zlepšit docházku. Připomenul členské
poplatky – zaplatit nové i dluhy. Členské příspěvky činí:
-

Pro člena sdružení 300Kč

-

Pro zastupitele

-

Pro radní

1 500Kč

-

Pro vedení

5 000Kč

500Kč

4. Zprávu o finanční situaci přednesl ekonom sdružení: ing. Kamil Krečman
Finanční situace sdružení je uspokojivá, platební morálka členů sdružení při placení členských
poplatků je znepokojivá a je nutné sjednat nápravu. Seznam nezaplacených členských poplatků bude
aktualizován a členové budou vyzváni k nápravě.
Stav účtu sdružení ke dni 30.4.2009 15400,20 Kč. Veškeré pohledávky HPZ! jsou uhrazeny.

5. Proběhlo představení a přijetí nových členů sdružení. Předseda sdružení M. Půta řekl, že vítá nový
pohled, nové nápady a bude rád, když se aktivně zapojí do práce ve městě. Na základě hlasování byli
přijati tito noví členové:
Pavel Farský Oldřichov na Hranicích 94
František Bobvoš Lidická 321
Jan Krečman Větrná 542
Petr Mikenda Nádražní 537
Tomáš Svoboda Oldřichovská 696
Tomáš Matoušek Liberecká 653
Iva Červená Václavice 25

6. Proběhly volby nových orgánů, vzhledem k tomu, že jsou všichni spokojeni se stávajícím vedením,
sdružení doporučuje členská schůze do stejných funkcí stejné osoby. Byl zvolen výbor v tomto
složení:
Martin Půta – předseda
Petr Dlouhý – místopředseda
Ing. Kamil Krečman – ekonom
Miroslav Hreha a Jaroslav Sklenář – členové výboru

7. V diskuzi přednesl svůj příspěvek Petr Dlouhý, kde zhodnotil činnost sdružení. Martin Půta
poděkoval členům sdružení za práci pro město a vyjádřil naději v zapojení nových členů sdružení.
Hrádek nad Nisou 20.4.2009
Zapsala: ThMgr Hedvika Zimmermannová
Ověřil:

Josef Horinka

Petr Vinklárek

