Zá pis z prvníčlenské schů ze Sdruž enípro Oleš nici v Orlických horá ch
9.7.2004 od 18:00 hodin
Michal Š paněl, jakožto č len přípravné ho vý boru, zahájil schůzi přivítáním přítomný ch
(Michal Š paněl, Karel Š paněl ml., Ondřej Š tětina, Kateřina Š tětinová, Josef Bartoš ml., Richard
Š tulík, Vít Klouč ek, Michala Š těpánková) a krátký m projevem o poslánía cílech nové ho
obč anské ho sdružení. Dále navrhl program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zvolenízapisovatele
seznámenípřítomný ch se stanovami o.s.
přijetínový ch č lenů o.s.
zvoleníorgánů o.s.
stanovenívý še č lenský ch příspěvků
debata o programu práce o.s. pro následujícíobdobía rozvrženíúkolů

Bod 1
Zapisovatelem byl zvolen Ondřej Š tětina.
Bod 2
Michal Š paněl přeč etl a komentoval stanovy Sdruženípro Olešnici v Orlický ch horách.
Bod 3
Č lenstvív obč anské m sdruženístvrdili podpisem tito přítomní: Michal Š paněl, Richard
Š tulík, Ondřej Š tětina, Kateřina Š tětinová, Josef Bartoš. Ostatnído sdruženínevstoupili, ale
přislíbili pomoc a podporu.
Bod 4
Č lenská schůze jednoznač ně zvolila Michala Š paněla, Richarda Š tulíka a Ondřeje Š tětinu
do vý boru o.s. Vý bor zvolil Michala Š paněla předsedou a Richarda Š tulíka místopředsedou.
Nově zvolený předseda urč il jako své ho druhé ho zástupce Ondřeje Š tětinu a urč il mu jeho
pravomoce. Č lenská schůze dále zvolila Kateřinu Š tětinovou předsedkynírevizníkomise.
Bod 5
Předseda navrhl vý ši č lenské ho příspěvku na 1000,-Kč /rok. Příspěvek může bý t nahrazen
20 hodinami práce/rok. Tento návrh byl bez námitek přijat.
Bod 6
Josef Bartoš seznámil přítomné se svý m grantem, který napsal ve spolupráci s obecním
úřadem Olešnice v Orlický ch horách. Grant se tý ká vybudovánínauč né stezky, na jejímž
vybudováníse o.s. bude podílet. Ondřej Š tětina se nabídl jako dokumentátor, kronikář a
správce webový ch stránek o.s. Dále diskutoval s přítomný mi svůj záměr vytvořit pro o.s.
grafický prostorový model obce, který by vý razně pomohl rozvoji turistiky v obci. Všechny
jeho nabídky byly přijaty.
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