
  
       Valná hromada Spolku vesteckých seniorů  – 9. 12. 2016 
 
                                        (zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů) 
  
 Prezence:        přítomno:        38 
                              omluveno:    5  
                              nepřítomno:  2   
                              celkem :      45 
 
                              noví členové: 2   -    Vávra Jiří, Vávrová Helena 
                              k 9.12 2016 byla odhlášena Dostálová Bohuslava a Bulvová Helena 
 
Spolek vesteckých seniorů  - celkem 45 členů 
 
 
                    
       I.  Zahájení, přivítání nových členů a hostů, přivítání starosty - předsedkyně Marta Belháčová 
 
     II.  Úvodní pozdrav starosty obce p. Tibora Švece 

 
     III.  Shrnutí akcí za II. pololetí 2016 –  Blanka Pašková  

 
       14. 9. – výlet na hrad Karlštejn        18. 9. – 25.9. - pobytový zájezd do Příchovic v Jizerských 
horách         13.10.-  návštěva divadla Kalich, představení ”Božská Sarah”        10.11.-  exkurze do 
Rudolfina 
         3.12.  -návštěva divadla Brodway, muzikál ”Mýdlový princ”  
        9 .12. - Valná hromada v Restauraci u Klimešů 
 

      IV.     Zpráva o hospodaření – Jitka Drahošová 
⁃ dotace  OÚ Vestec – čerpání dotace, současný stav,                                                       dotace 

byla k 31.12.2016 vyčerpána 
⁃ návrh výše členských příspěvků na rok 2017  - 100Kč,- na osobu 

zpráva i návrh výše členských příspěvků na rok 2017 byly členskou schůzí schváleny 
(100% hlasů přítomných členů). 
 

 
  V.    Volba výboru SVS na období  2017 – 2018 - předsedkyně. Marta Belháčová  
 
       - připomenutí výsledků voleb v roce 2014 
       - připomínky a návrhy členů 
 
        Byla dána důvěra stávajícímu výboru 
 
 
 



 
 
 

    Výbor  SVS  pro r. 2017 – 2018 
 
předseda: Marta Belháčová 
místopředseda: Blanka Pašková 
pokladník: Jitka Drahošová 
 
Bylo hlasováno o každém členu výboru zvlášť a všichni byli zvoleni 100% hlasů přítomných členů. 
 

        VI.  Plán akcí na 1. pololetí r. 2017 – předsedkyně Marta Belháčová  
  
                                        13.1 2017- členská schůze (17h v Restauraci U Klimešů) 
                                        výběr členských příspěvků a záloh na divadlo a pobytový zájezd 
                                        únor, březen, duben – exkurze a vycházky po Praze 
                                        (Senát ČR, Žižkovská věž, Anežský klášter) 

                             květen- autobus. zájezd  (Mníšek pod Brdy, Příbram) 
                             červen – (9. nebo 16. 6. 2017) členská schůze 
  
       Plán akcí na 2. pololetí 2017: 
                              22. 9.-.29. 9. 2017 – pobytový zájezd do Orlických hor 
                              jednodenní výlet autobusem (Kuks) 
                              divadlo 
                              Valná hromada  
 

       VII. Diskuse: 
     předsedkyně Marta Belháčová 
 
   1. Blahopřání a předání darů jubilantům: Zdenka Buková, Ludmila Hašplová,                        
Marie Vojtíšková, Antonín Ješuta 
 
    2. Dotazy a připomínky: 
 

            a. Alena Dostálová- situace s cvičením žen a výtka na nezájem o sportovní činnosti členů 
b. Alena Dostálová- nespokojenost s průběhem akce Rozsvícení vánočního stromu ve Vestci 
c.  odpověď starosty obce T. Švece - obhajoba a zdůvodnění průběhu předvánoční akce 
d.  J. Zatloukalová tlumočila spokojenost s akcí přítomných vesteckých občanů a hostů 
 

      VIII.  Závěr: předsedkyně Marta Belháčová  
 
1. byl přečten zápis ze schůze a schválen členskou základnou 100% hlasů – Blanka Pašková  
 
2.  přivítání country skupiny Pašáci 
 
3.  přání spokojených vánočních svátků a Nového roku 2017, večeře 
 
Příloha: Prezenční listina    
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