Honební společenstvo Čista v Krkonoších

zÁprs
z jednání

Valné hromady Honebního společenstva Čistá v Krkonoších,
konané dne 09. dubna 2022 od 10.00 hod.
v zascclací nrístnosti Úř,a,tu městysc Čenný l)riil.

Jednárí valné hromady (VH) bylo zahájeno v 10.00 hod.
Jednár í řídil

Miloslav Škrabálek, místostarosta honebního společenstva.

Při zat-ájení VH v 10.00 hod. byly přítomni celkem 5 členůHS s poětem hlasů 1 50, což znamena|o, že
VH nóyla usnášeníschopná (prezenčnílistina - viz příloha).
Dle ělanku 3 odst,6 pokračovala VH v 1 1.00 hod., žádný dalšíělen se nedostavil,

PRoGRAM

1) zahájení
2) schválení programu
3) volba zapisovatele

4) volba návrhové, volební amandátové komise

5)

zpráyamandátové komise o počtu hlasů

6) volba honebního starosty a jednoho

člena honebního výboru

7) vystoupení hostů
8) růmé
9) usnesení
I0) závěr

ad.1

Jednání

YH

zahájil místostarosta starosta HS p. Miloslav Škrabálek. Přítomní uctili

památku tragicky zemřelého předsedy HS p. Ludvíka Šteince minutou ticha.

ad,2

Schválení programu - k návrhu programu nebyly vzneseny žádnénámitky nebo
připomínky.

Návrk usnesení: VH schvaluje program VH.
Pro: 150 hlasů
Usnesení bylo schváleno.

Proti:

0 hlasů

Zdrželo se:

0

hlasů

ad

3

Volba zapisovatele

-

člen qýboru HS Josef Pánek navrhl p. Zdeřka Krause, jiný

návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení: VH volí zapisovatelem p. Miloslava Škrabatka.
Pro: 150

hlasů

Proti:

0

hlasů

Zdrželo se:

0

hlasů

Usnesení bylo schváleno.
ad

4

Volba návrhové, mandátové a volební komise - místostarosta HS navrhl, aby členy
společnénávrhové, mandátové a volební komise byli p. Josef Pánek a Ing. Jan
Chmelík Žaanyjiný návrh nebyl předložen.
Ncivrh usnesení: VH volí členy společnénávrhové, mandátové a volební komise p.
Josefa PáŇa a Ing. Jana Chmelíka.

Pro: 150

hlasů

Proti:

0

hlasů

Zdrželo se:

0

hlasů

Usnesení bylo schváleno.
Navržení členovékomisí si zvolili předsedu p. Josefa PáŇa.

ad,5

zpráva mandátové komise o počtu hlasů

Pře dseda návrhové, mandátové a
5 i lenŮ HS s počtem hlasů

volební komise konstatoval, že na jednání VH j sou přítomno
150 z celkového počtu 1623 hlasů. Kvórum k přijetí
usr,esenÍ, k němuž je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů, je 76 hlasů,
kvorum k přijetí usnesení, k němuž je nutný souhlas tří čtvr"tin přítomných hlasů, je 113 hlasů.

ad.6

volba honebního starosty

a

jednoho člena honebního výboru

a) Předseda komise vyzval členy HS

k podávání návrhů na funkci starosty honebního
spoleČenstva. Místostarosta HS navrhl na ťunkci starosty honebního společenstva p.
Marcela Šteince, nat. 20.07 .19 66, bytemNádražní I 04, 5 43 0 1 Vrchlabí.
ě,,
_ Zádnéjinénávrhy nebyly podány.
pan steinc s kandidaturou souhlasí.
Hle-sování o volbě starosty honebního společenstva p, Marcela Šteince (ke schválení usnesení
je ťeba nadpoloviční většina přítomných hlasů, tj, 76 hlasů):

HS:
kandidáta:

Ce_kový počet hlasů přítomných členů
Poěet hlasů pro navrženého

Pro: 150

hlasů

150
150

Proti:

0 hlasů

Zdtželo se:

0

Usnesení bylo schváleno.

Pan Marcel Šteinc,nar. 20.07.1966,_bytem Nddražní 104, 543 01 Vrchlabí, byl zvolen
starostou Honebního společenstva Cistó v Krkonoších.

hlasů

Nově zvolený starosta honebního společenstva se ujal íizeníschůze.
Předieda komise vyzval členy HS kpodávání návrhů na funkci chybějícího člena honebního
qfbcru. Starosta HS navrhl na funkci člena honebního výboru Ing, Zdeňka Krause, zástupce
Městyse Cemý Důl.
Zádr éjinénávrhy nebyly podány.
Ing. (raus s kandidaturou souhlasí.
Hlas lvání o volbě člena honebního výboru Ing. Zdeňka Krause (ke schválení usnesení je
třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů, tj. 76 hlasů):

Celklvý počet hlasů přítomných členůHS:
Počď hlasů pro navrženého kandidáta:
Pro: 150

hlasů

150
150

Proti:

0 hlasů

Zdrželo se

0

hlasů

Usnesení bylo schváleno.

Ing. Zdeněk Kraus, nar. I5.02.t953, bytem ČernýDůl 268, byl zvolen členem Výboru
honebního společenstva Čistá v Krkonoších.

ad.l

Vystoupení hostů
žaanihostése vH nezúčastnili.

ad.8

-

Různé
aktualizace seznamu členůHS, vyplácení ndjemného členůmHS, změna stanov HS
Vzhledem k potřebě aktualizace dokumentů HS a následné uvedení činnosti HS do souladu
snimi, navrhuje Ing, Zdeněk Kraus využívatwebovou aplikaci 1vc!ll()N!'lItA 1Vyiljvcc.:lrj:
p9[qL1!!!)ljil!11qc!1}1}lr,l1rl.c4], jako

moderní vedení veškerédokumentace a činnosti HS.

Starcsta HS podal návrh na usnesení VH, aby Ing. Zdeněk Kraus byl pověřen jednáním o
využ vání služeb aplikace webHONITBA.

Nóvrh usnesení: VH pověřuje člena výboru HS Ing. Zdeňka Krause jednáním o
vy užívání služeb aplikace webHONITBA.
Pro: 150 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení bylo schváleno.

ad.9

Usnesení - zapisovatel seznámil přítomné s jednotliqými přijatými usneseními VH.

ad.10 Závér - starosta HS poděkoval přítomným členůmHS za účastna VH
Zupsal dne 09.04.2022 Ing. Zdeněk Kraus.

Přílohy:

-

prezenční listina

a

VH ukončil.

UsNEsENÍ
z jednání Valné hromady Honebního společenstva Čistá v

Krkonoších,

konané dne 09. dubna2022

A.

B.
C.

Valná hromada zvolila:

-

zapisovatelem Ing. Zdeňka Krause,

členy společnénávrhové amandátní komise
Marcela Šteince starostou Honebního společenstva Čistá v Krkonoších
Ing. Zdeřka Krause členem výboru honebního společenstva

Valná hromada schválila:

-

program

VH

Valná hromada pověřila:
- člena výboru HS Ing. Zdeňka Krause jednáním o využíváníslužeb aplikace
webHONITBA.

tťj, ú*
Marcel Šteinc, starosta HS

thq
"T

"""

Ing. Zdenék Kraus, zapisovatel

