
Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení
                                              Okrašlovací spolek Miličín

Dne 26. dubna 2012 proběhla ustavující schůze občanského sdružení Okrašlovací spolek 
Miličín, kterou svolali členové přípravného výboru, po registraci MVČR s přidělením IČO: 
22743227 ze dne 26. dubna 2012.
 Přítomni byli všichni členové přípravného výboru, členská schůze je usnášení schopná.

 Program schůze: 
1) Zahájení, prezence, seznámení přítomných se stanovami sdružení. 
2) Volba výboru  - starosty, pokladníka, člena a revizora. 
3) Navržení vnitřních zásad chodu sdružení. 
4) Přijímání nových členů sdružení – jakým způsobem.
5) Návrhy na činnost sdružení v příštím období, rozdělení úkolů. 

1) Zahájení, prezence, seznámení přítomných se stanovami sdružení. 
Po zahájení, prezenci, seznámením se stanovami sdružení se přešlo k volbě výboru sdružení.

2) Volba výboru  - starosty, pokladníka, člena a revizora. 
Ustavující členové sdružení přistoupili k volbě výboru sdružení. 

Volba starosty 
Zvolený výbor sdružení jednohlasně zvolil starostu sdružení pí Janu Slabou Janoutovou.

Volba pokladníka
Zvolený výbor sdružení jednohlasně zvolil pokladníka pí Janu Babickou.

Volba člena výboru 
Zvolený výbor sdružení jednohlasně zvolil člena výboru pí Ivu Veselou.

Volba revizora 
Zvolený výbor sdružení jednohlasně zvolil revizora pí Renátu Kardovou.

3) Navržení vnitřních zásad chodu sdružení. 

Členské příspěvky jednohlasně odsouhlaseny pro dospělé 100,- Kč za rok a děti zdarma

4) Přijímání nových členů sdružení – jakým způsobem oslovit.
Přijímání nových členů je dáno předpisem ve Stanovách sdružení a výbor chce dát prostor i 
někomu, kdo přijde s nápadem a je schopen svou iniciativou motivovat své okolí.
Jakým způsobem oslovit – reklama ve vývěsce, na internetu, založením Okrašlovacího 
kroužku v ZŠ a MŠ Miličín v rámci mimoškolních aktivit, spolupráce s dobrovolnými spolky 
a dále akcemi, pořádanými pro širokou veřejnost. 

5) Návrhy na činnost sdružení v příštím období, rozdělení úkolů. 
Příprava podkladů pro informační panely ve spolupráci ZŠ a MŠ Miličín, Ochrana fauny 
Votice, místními dobrovolnými spolky a pamětníky. 



Po podání první žádosti o dotaci na obnovení stezky Čeňka Kraupnera se budou připravovat 
podklady pro další dotaci. 
Pořádání kulturních akcí – Běh okolo Masarykova Sadu na Hájkově náměstí, Miličínské 
hudební slavnosti,…
Spolupráce s podnikatelskými subjekty o společné sjednocení reklamních ukazatelů v obci. 
Chceme probudit zájem místních obyvatel o život v obci a o jejich zapojení do aktivního 
společenského života. 

Zapsala 27.4.2012    Jana Slabá Janoutová 


