Zápis o přípravě, provedení a výsledcích VČS ZO Kraví Hora 1 v roce 2020
formou per rollam
Výroční členská schůze (VČS) byla připravena na den 23.3.2020. S ohledem na
špatnou epidemickou situaci se však nemohla konat. Vzhledem k tomu, že se situace
dlouhodobě nezlepšovala, bylo přistoupeno k jejímu provedení formou per rollam.
Všichni členové organizace byli s touto formou konání schůze předem seznámeni
dne 10.8.2020, a to jak zaslaným emailem, tak i oznámením na vývěsce. Vzhledem
k tomu, že nikdo až na př. Kozlovou nereagoval, považoval výbor tuto formu konání
VČS za schválenou.
Podrobnou informaci obsahující důvod tohoto kroku, Zprávu o činnosti organizace za
období duben 2019 – březen 2020, Zprávu o kontrole hospodaření a činnosti za rok
2019, požadavek na personální doplnění výboru, zdůvodnění požadavku na zvýšení
účelového příspěvku a předpokládané náklady na pokračování rekonstrukce
vodovodního řadu, informaci o možné instalaci vodoměrů, informaci o stavu ÚP atd.
obdrželi členové emailem ze dne 31.8.2020. Své stanovisko k nim vyjádřili podpisem
prezenční listiny při osobní návštěvě předsedy a odvozech kontejnerů.
Předložené zprávy a návrhy, ke kterým se mohli členové vyjádřit podpisy na
presenčních listinách nebo Plnou mocí, byly následující:
- Zpráva o činnosti organizace za období duben 2010 – březen 2020 (příloha 1 - 3
listy).
- Zpráva z kontroly hospodaření a činnosti ZO 2019 (příloha 2 - 3 listy).
- Návrh na doplnění výboru o př. Boráka a KRK o př. Kozlovou, která se zároveň
stává předsedkyní KRK.
- Návrh na zvýšení účelového příspěvku o 100,- Kč (celkově na 300,- Kč).
- Návrh na uvolnění částky 35.000,- Kč na pokračování rekonstrukce rozvodu vody.
Výbor konstatuje, že předložené zprávy a návrhy byly většinově akceptovány a
schváleny.
Prezenční listiny a formuláře plné moci jsou součástí písemného zápisu a stejně jako
výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí u předsedy ZO.

Zpracoval:
Milan Kopecký
předseda

v Brně 1.12.2020
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