Zápis z ustanovující Valné hromady Spolku Pod Studencem
konaného dne 7. 5. 2016 v Kunraticích
Přítomní: viz přiložená listina přítomných.
Jednání zahájila Jitka Tůmová, dosavadní předseda výkonné rady OspS.
Dnem 7. května 2016 přechází do spolku 45 platících a aktivních členů. Členské shromáždění je
usnášeníschopné vzhledem k nadpoloviční účasti všech členů tj. 24 přítomných.
Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:
1. Sepsání listiny přítomných
2. Schválení Výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2015
3. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
4. Schválení stanov
5. Volba orgánů spolku
6. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku
7. Plán činnosti na rok 2016
8. Diskuse
K bodu 1. :
Byla sepsána listina přítomných
K bodu 2. :
Byla projednána „Výroční zpráva za rok 2015“ a zpráva o hospodaření za rok 2015.
Členské shromáždění zprávu o hospodaření za rok 2015 schválilo bez výhrad.
Účetní uzávěrka OspS za rok 2015 zpracována účetní paní P. Šofrovou byla již odeslána
k uložení na Krajský soud Ústeckého kraje.
Členské shromáždění bere informace na vědomí bez výhrad.
K bodu 3. :
Slovo svolavatele a volba předsedajícího
Navržena Jitka Tůmová
Z celkového počtu 45 členů pro hlasovalo 23 přítomných. Jeden člen se hlasování zdržel.
Předsedající následně přítomné seznámila se zamyšlením nad fungováním Spolku do
budoucnosti. K tomuto problému diskutovali členové pan Zdeněk Kába a Stanislav Tůma, oba
doporučili pokračovat v činnosti, která má velký význam.
K bodu 4. :
Schválení stanov Spolku Pod Studencem
Na základě odsouhlaseného doporučení byla valnou hromadou paní Jitka Tůmová pověřena,
aby zapracovala do Stanov – do odstavce V. – výkonný výbor - toto usnesení:
V případě, že odstoupí výkonná rada spolku, nebo její jednotlivý člen, před koncem
funkčního období, zahájí předseda výkonné rady před valnou hromadou, kde tak učiní,
jednání s vedením obce Kunratice o možném navržení a následné volbě nových členů
výkonné rady ze zástupců obyvatelstva obce.
Hlasování: Z celkového počtu 45 členů pro hlasovalo 24 přítomných.
K bodu 5. :
Volba orgánů spolku - výkonného výboru
předseda:
Navržena byla Jitka Tůmová, Opavská 2614, 415 01 Teplice

Hlasování:
Z celkového počtu 45 členů pro hlasovalo 23 přítomných. Jeden člen se hlasování zdržel.
Zvolena byla Jitka Tůmová
místopředseda:
Navržena byla Hana Michálková, Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice
Hlasování:
Z celkového počtu 45 členů pro hlasovalo 23 přítomných. Jeden člen se hlasování zdržel.
Zvolena byla Hana Michálková
hospodář:
Navržen byl Miroslav Řeřicha, Topolčianská 14, 41201 Litoměřice
Hlasování:
Z celkového počtu 45 členů pro hlasovalo 23 přítomných. Jeden člen se hlasování zdržel.
Zvolen byl Miroslav Řeřicha
K bodu 6. :
Členové výkonného výboru zajistí ověřené podpisy na prohlášení o funkci ve spolku a
předseda spolku zajistí zápis do spolkového rejstříku.
K bodu 7. :
Valná hromada sdružení navrhla a odsouhlasila tento plán činnosti na rok 2016 :
a) Proběhla příprava podkladů a podání žádosti o grant - obnovu zničeného
Školního kříže v Kunraticích - Nadace VIA. Výsledek hodnocení žádostí je
kladný. Projekt byl podpořen v plné výši požadované částky.
b) Dne 15. dubna 2015 proběhla vernisáž další části putovní výstavy "Krajina pod
Studencem v proměnách - pohledem objektivu " V. Sojky, tentokrát v sídle
CHKO Labské skály, Děčín. Pokračování výstavy proběhne během letních
měsíců v prostorách Lorety Rumburk.
c) Navržené projekty obnovy drobných památek v Kunraticích – „Kříž Christiana
Zeckerta na Staré cestě“ a „Rollbuschkapelle“ v Lipnici doplněná obrazem
Nejsvětější trojice. Případnou realizaci po obhájení dotačních žádostí na MZ ČR
bude provádět Regiocentrum, o.p.s. Rumburk.
d) Připraveny a odevzdány byly podklady preznetzace spolku na webové stránky
Česko německého fondu budoucnosti - socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
v Lísce.
e) Probíhá projekt „Obnova zničeného kříže a jeho osvětlení v Kunraticích“ – ve
spolupráci s obecním úřadem Kunratice.
f) Spolek se stane aktivním účastníkem akce „Dny lidové architektury – pořadatelé
FEBIOS, NPÚ Praha a České Švýcarsko o.p.s. – www.lidove-stavby.cz.
Přípravné setkání proběhlo dne 13. 4. 2016, další se uskuteční 19. 5. 2016
v Krásné Lípě v budově o.p.s. České Švýcarsko. Konání 4. ročníku „Dny lidové
architektury v Českém Švýcarsku a Šluknovsku“ proběhne 16. července 2016
v Krásné Lípě.

g) Slavnostní setkání obyvatelstva u příležitosti požehnání obnovené drobné
památky „Školního kříže“ v Kunraticích. Společný projekt spolku a Obecního
úřadu Kunratice. Zajištění drobného pohoštění - zjistí obyvatelky Kunratic.
Předpokládaný termín 25. 6. 2016, bude upřesněn. Spolek připraví a rozešle
pozvánky a vylepí plakáty.
h) Výběr členského příspěvku na rok 2016 v částce 200,-- Kč.
K bodu 8.:
Diskuse - další návrhy jednotlivých členů na činnost spolku v průběhu roku 2016.
a) Navržená možnost úpravy přístupové cesty u soutoku Studného potoka a Chřibské
Kamenice. Informace o výsledku jednání s Lesy ČR, s. p. a zástupcem NPČŠ panem
Václavem Ničem. Možné úpravy nakonec provede člen spolku pan Jiří Vojáček.
b) CHKO Labské pískovce budou opět spolupracovat s členy spolku, tentokrát na území nad
Lipnicí, kde se v hojném místě vyskytuje lilie zlatohlávek. Z hlediska celosvětového
Červeného seznamu se řadí k druhům, které vyžadují pozornost (C4). Zákony ČR je
chráněna jako ohrožený druh. Lokalitu označí a spolupráci zajistí členové spolku pan
Zdeněk Kába a paní Hana Michálková.
Na samém závěru uhradil pan Stanislav Tůma všem přítomným malý přípitek, kterým členové
uvítali vstup do další do nové éry a plodné činnosti spolku.
Zapsal: Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
Ověřil: předseda výkonné rady Jitka Tůmová

