
Výroční členská schůze Spolku Krčín, Nové Město nad Metují

konaná dne 2.2.2017 od 18.oo v Sokolovně Krčín

Program:

1. zahájení přivítání všech členů a hostů

2. Schválení programu

a) volba jednotlivých komisí
b) zpráva o činnosti
c) zpráva mandátové komise
d) projednání a schválení zněny úprav stanov
e) zpráva o činnosti spolku
f) zpráva o hospodaření za rok 2016 a zpráva revizní komise
g) návrh programu na rok 2017
h) návrh rozpočtu na rok 2017
ch) výpůjčka objektu Staré školy č.p. 22
i) návrh a volba členů výboru
j) diskuze

Volba komisí:  mandátová –  Mgr. Tamara Samková

                                                    Mgr. Lucie Koudelková

    Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

                              návrhová   - Mgr. Pavel Krošlák

                                                    Ing. Jan Krahulec

                                                           Jiří  Mrkvička

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0



3. zpráva o činnosti – vyjmenování akcí spolku, informace o získání příspěvku 
2,500 Kč  - zpráva v samostatné příloze

4. zpráva mandátové komise – dle prezentační  listiny přítomných   27

                                                               platících členů  31 

                                                               členů k 31.12.2016     49

                           schůze je usnášení schopná 

5. Projednání a schválení změny úprav stanov v článku V bod 5, kde se 
v původním znění píše: Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů 
spolku, ostatní orgány jsou volené.

Návrh textu pro změnu: 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 
Spolku Krčín. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 
nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím, je členská schůze 
usnášeníschopná v počtu přítomných. Přijímané závěry a usnesení jsou platná, 
hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Dále v článku VIII bod 6 , kde se v původním znění píše: Členové výboru spolku 
jsou volení členskou schůzí spolku na období 1 roku.

Návrh textu pro změnu :  na období 4 let

Bod 6 doplnit o změnu : Výbor spolku má právo odvolat svého člena, který 
dlouhodobě neplní své úkoly, odvolání musí být schváleno na nejbližší členské 
schůzi spolku, jinak pozbývá platnosti. Výbor má právo kooptovat za odstupující 
či odvolané členy výboru spolku nové členy výboru spolku, avšak pouze do 
počtu 1/3 členů výboru spolku – kooptace  musí být schválena na nejbližší 
členské schůzi spolku, jinak pozbývá platnosti.

Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

6. Zpráva o hospodaření  za rok 2016 a zpráva revizní komise

Viz samostatná příloha



Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

7.  návrh programu  na  rok 2017

- Jarní vycházka – druhé pokračování poznávání Krčína s výkladem Jirky Hladíka. 
Začínáme u zvonice – přesný program, průběh a datum bude oznámen.

- Velikonoce u Staré školy – tradiční zdobení, koledy za spolupráce s ZŠ a MŠ 
Krčín, družina,  přesný program, průběh a datum bude oznámen

- Dobrý den sousedé – květen , přesný program, průběh a datum bude 
oznámen

- RETRO aneb co jsme měli taky….. (výstava našich krásných předmětů z našich 
půd a kůlen v prostorách staré školy spojená se sousedským výprodejem a 
výměnou historických předmětů – září - přesný program a průběh a datum 
bude oznámen

- podzimní vycházka – třetí pokračování poznávání Krčína, přesný program, 
průběh a datum bude oznámen

- vánoce ve staré škole - přesný program, průběh a datum bude oznámen

Akce ZŠ Krčín – družina

20. dubna -  ukázková výuka ve staré škole ŠD + klub

12. května – výstava obrazů – paní Jitka Rýdlová

Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

9. Návrh rozpočtu na rok 2017

Spolek Krčín podá žádost na přidělení dotace na částku 5,000,- Kč z rozpočtu 
města Nové Město nad Metují.



Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

10.  výpůjčka objektu Staré školy č.p. 22

Členská schůze pověřuje výbor spolku k dalšímu jednání o Smlouvě o výpůjčce a
její doplnění v čl. IV bod 4 a bod 6, čl. V bod 3  a 4, čl. VI bod 2

Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

11. Návrh a volba členů  výboru

Návrh členů: Zdeňka Pfeiferová, Mgr. Lucie Koudelková, Ing. arch. Marie 
Davidová, Mgr. Tamara Samková, Jiřina Grymová, Mgr. Pavel Krošlák, Ing. Jan 
Krahulec

Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

Revizní komise byla zvolena ve složení: Eva Habrmanová, Zdeňka Novotná a 
Luboš Šimůnek

Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

12. Diskuze



USNESENÍ z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHUZE SPOLKU KRČÍN

která se konala dne 2.2 2017 v Sokolovně Krčín

Výroční členská schůze Spolku Krčín, Nové Město nad Metují, po projednání 
všech zpráv, diskuzi a po vyčerpání programu jednání přijímá toto usnesení

1) Schvaluje:

a)  zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Spolku Krčín za rok 2016 dle příloh

b) zprávu revizní komise

c) návrh rozpočtu na rok 2017 dle příloh 

d) Členská schůze schvaluje členy výboru spolku: Zdeňka Pfeiferová, Mgr. Lucie 
Koudelková, Ing. Arch. Marie Davidová, Mgr. Tamara Samková, Jiřina Grymová, 
Mgr. Pavel Krošlák, Ing. Jan Krahulec

e) Členská schůze schvaluje členy revizní komise: Eva Habrmanová, Zdeňka 
Novotná a Luboš Šimůnek

2) Schvaluje:

Změnu stanov spolku v části V, bod 5 se doplňuje

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
Spolku Krčín. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna
nadpoloviční  většina  členů  s hlasem  rozhodujícím,  je  členská  schůze
usnášeníschopná  v počtu  přítomných.  Přijímané  závěry  a  usnesení  jsou
platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Změnu stanov spolku v části VIII, bod 6

 Členové výboru spolku jsou volení členskou schůzí spolku na období 4 roku.

Bod 6 se doplňuje textem



Výbor  spolku  má právo odvolat  svého člena,  který  dlouhodobě neplní  své
úkoly,  odvolání  musí být schváleno na nejbližší  členské schůzi  spolku,  jinak
pozbývá platnosti. Výbor má právo kooptovat za odstupující či odvolané členy
výboru  spolku  nové  členy  výboru  spolku,  avšak  pouze  do  počtu  1/3  členů
výboru  spolku  –  kooptace   musí  být  schválena  na  nejbližší  členské  schůzi
spolku, jinak pozbývá platnosti.

Změna stanov spolku v článku VIII  bod 7

Výbor spolku je usnášeníschopný při  nadpoloviční  účasti  všech členů. 

3) Ukládá výboru

Zajistit udržování webových stránek spolku a facebooku a pravidelně je 
aktualizovat.

Sledovat plnění schváleného programu Spolku Krčín.

Informovat členskou základnu prostřednictvím webových stránek a facebooku.

4) Členská schůze ukládá výboru dopracování a podpis smlouvy o výpůjčce dle 
připomínek na členské schůzi v bodech:

Článek IV bod 4  - Revize zajišťuje vlastník objektu.

Článek IV bod 6 – o tomto budu bude jednáno: změna užívání bude provedena 
vlastníkem objektu ve spolupráci s vypůjčitelem

Článek V bod 3  - 3/ b) – s 3 měsíční výpovědní lhůtou

Článek V bod 4 – do  30 dnů

Článek VI bod 2 – 2/a) -  provádět celoročně běžnou údržbu

Hlasování

Schváleno všemi hlasy         proti 0                  zdržel se 0

V Krčíně, Nové Město nad Metují dne 2.února 2017

Návrhová komise :  podpisy ………………………………………………………………..




