
2. členská schůze      KLUB  SENIORŮ VESTEC   19.října 2011 

 

 

Program schůze : 

 

1. Seznámení přítomných se zvoleným výborem KSV, se zakládajícími  

členy (zápis s 1. schůze) a STANOVAMI  sdružení 

2. Informace o financích a hospodaření o.s 

návrh na fin. příspěvek  předsedovi (mob.tel.PC ) 

3. Volba člena výboru (účetní)a referentů  

4. Výběr  členských  příspěvků  od  nových  členů  KSV, 

prezence a doplnění údajů do seznamu,e -mail,dat.narození 

5. Návrh činnosti  a akcí  do konce kalendářního roku 

6. Diskuse 

 

 

Zapisovatel: M.Mařáková 

Účetní : M.Mařáková,(volen nový) 

Referenti-  návrh 

 

Sport – turistika -  Horčičková, Belháčová, Hladíková 

             cestování- Mašková, Hašplová 

             cyklistika- Papírník, Vrňatová 

 

Kulturní a společenské- Mařáková, Pašková, Pálová 

 

 

 

Akce do konce roku: (návrh) 

 

Branické divadlo (listopad,prosinec) 

ABC+Rokoko, Ypsilon,Bez zábradlí,Semafor,Karlín,Fidlovačka,(listopad) 

Palace Illusion-1x za měsíc (Hron,Cibulka) 

Exurze-Strahov( obrazárna,muzeum miniatur,knihovna,pivovar) 

Hrnčíře- Šlapeto (prosinec) 

Vánoční večírek ( kdy a kde?) 

Výlety, prodloužené víkendy, slevy pro seniory 

schůzky (babince na dané téma) 1x za měsíc (místo ?) 

Jubilanti  

 

 

 

 



  

   Zápis  z   2.  členské   schůze  

     „  Klub  senior  Vestec, o.s.“ 

 

 
 

   

                                                  I. 

 

Dne 19.11.2011 se v zasedací místnosti  OÚ Vestec konala druhá členská schůze  

občanského sdružení  „Klub seniorů Vestec“,za  účasti členů uvedených 

v připojené prezenční listině. 

 

 

           

                                         II. 

 

Na programu členské schůze byly projednány tyto body : 

 

a) seznámení přítomných členů se zvoleným výborem, zakládajícími členy  

a   STANOVAMI   sdružení. 

b) informace o financích a hospodaření sdružení, 

návrh na finanční  příspěvek  předsedovi  KSV 

(náklady spojené s provozem mob.telefonu a PC) 

c) volba člena výboru - účetní (a referentů) 

d) výběr  členských příspěvků a doplnění údajů do seznamu členů  

e) návrh činností a akcí do konce kalendářního roku 

f) Diskuse 

 

 

 

 

                                                   III. 

 

a) V úvodu předseda  KSV A. Dostálová  seznámila přítomné se členy 

výboru  a důvody vzniku občanského sdružení. Zapisovatelka 

M.Mařáková  přečetla STANOVY o.s. a zápis z 1.členské schůze. 

b) Informaci o bankovním účtu , fin.příspěvku  OÚ,  

 stavu financí po zrušení účtu a výdajích přednesla A.Dostálová.,  

stav  financí za  členské příspěvky  zajišťované   místopředsedkyní  

J.Trnkovou nebyl  dokončen pro nepřítomnost přihlášených členů. 

           Příspěvek předsedovi KSV – v přiloženém dokladu. 



          Členkou výboru-účetní,byla zvolena  M.Belháčová, 

referenti  pro turistiku,cyklistiku a cestování byli navrženi a schváleni: 

H.Horčičková, M. Belháčová,J.Hladíková,A.Papírník(nečlen),I.Vrňatová, 

kulturní a společenské: M.Mařáková,B.Pašková,B.Pálová 

c) Členské příspěvky od přihlášených členů vybírala místopředsedkyně 

J.Trnková. Výběr nebyl dokončen, někteří přihlášení členové se na schůzi 

nedostavili,ani neomluvili. Zájemcům byly rozdány zakoupené vstupenky 

na koncertCancioneta Praga( zdarma) a vybraná kulturní představení. 

d) Zájemci o divadelní představení se zapsali na předložené programy 

vybraných divadel. 

Na návrhy akcí  do konce kalendářního roku nebylo námitek. 

e) Diskuse  proběhla při výběru divadelních představení. 

Členové výboru se dohodli, že se budou scházet 1x měsíčně ke společným 

poradám –místo konání bude určeno dle situace ( OÚ,hřiště) 

 

 

 

 

Ve Vestci 19.10.2011 

 

Zápis provedla  M. Mařáková………………………………. 

Ověřila a přepsala A.Dostálová……………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  


