Zápis ze 3. schůze
Organizace:
Vatra Boskovice o. s.
Květná 1580/40
68001 Boskovice
IČO: 22881956
dále jen „sdružení“
Datum:
Místo:

10. 3. 2013
Květná 27, 68001 Boskovice

Přítomných: 9
Nepřítomných: 3
Hosté: 4
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Členská schůze jedle článku VI stanov usnášeníschopná.

1

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem byl zvolen František Krejčíř
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Radek Šamšula

2

Program schůze
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

oznámení o vystoupení člena
zpráva o činnosti sdružení za rok 2012
návrh změny stanov sdružení
volba výboru sdružení
volba revizora sdružení
stanovení výše členských příspěvků
stanovení rozsahu povinné práce členů pro sdružení
stanovení plánu činnosti na rok 2013
návrh možností spolupráce s westernovým městečkem Boskovice
plán na další 3 roky

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Program schůze byl schválen.

3

Oznámení o vystoupení člena
9. 3. 2013 obdržel výbor sdružení oznámení o vystoupení člena od Jakuba Kronka a Ondřeje
Tomáška

4

Zpráva o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2012
Výbor sdružení navrhl členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2012

v tomto znění:
V roce 2012 sdružení udržovalo táborovou základnu a pod hlavičkou Domu dětí a mládeže
Boskovice členové sdružení celoročně vedli oddíl Vatra Boskovice a uspořádali letní tábor.
Sdružení hospodařilo s příjmem z minulého období 25 635,- Kč a s příjmem z pronájmu
táborové základny 13 710,- Kč. Za vybavení a údržbu táborové základny sdružení vydalo
22 284,- Kč. Do dalšího období bylo převedeno 17 061,- Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 byla schválena.

5

Změna stanov sdružení
Výbor sdružení navrhl členské schůzi změnu stanov takovou, aby se sdružení mohlo stát nestátní
neziskovou organizací dětí a mládeže. Zároveň byly provedeny změny nejasných a
neúplných ujednání. Nové stanovy jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Změna stanov byla schválena.

6

Volba výboru sdružení
Ve smyslu článku VI a článku VII stanov sdružení byli zvoleni tito členové výboru sdružení:
 František Krejčíř
 Miroslav Dušil
 Eliška Toufarová

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

7

Volba revizora sdružení
Ve smyslu článku VI a článku VIII stanov sdružení byl zvolen revizor sdružení:
 Radek Šamšula

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

8

Stanovení výše členských příspěvků

Dle čl. IV odst. 6) stanov navrhl výbor sdružení roční členský příspěvek ve výši 200 Kč splatný
do 30. 6. 2013 předsedovi sdružení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Roční členský příspěvek byl schválen ve výši 200 Kč.

9

Stanovení rozsahu práce členů pro sdružení
Dle čl. IV odst. 6) stanov navrhl výbor sdružení rozsah práce členů sdružení pro plnění cílů
sdružení minimálně 200 hodin ročně.

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 1
Rozsah práce členů sdružení byl schválen ve výši minimálně 200 hodin.

10 Stanovení plánu činnosti na rok 2013
Členové sdružení se usnesli, že chtějí vytvořit nové prostředí pro pravidelnou celoroční činnost,
tzn. vystavět či pronajmout prostory pro novou klubovnu. Proto se bude sdružení nyní snažit
tyto prostory nalézt viz bod 10 této schůze. Je nutné podotknout, že při stavění klubovny jako
dřevostavby svépomocí by sdružení mělo několik podporovatelů, kteří by pomohli po stránce
přípravy dokumentace a vedení stavby. Na výstavbu klubovny se přihlásili členové: Mirolav
Hrnčíř st., Miroslav Hrnčíř ml., Radek Šamšula, František Krejčíř, Miroslav Dušil, Martin
Slezák.
Dále se usnesli, že chtějí v případě obstarání vlastních prostor zahájit činnost oddílu pod
hlavičkou sdružení. Proto bude sdružení provádět kroky k tomuto směřující.
Dále se usnesli, že uspořádají akci pro veřejnost, zejména z řad dětí a mládeže, ve formě
šifrovací soutěže v terénu dne 25. 5. 2013. Za toto bude zodpovědný: Anna Dudková, Radek
Š., Miroslav D., Kamila Kubíková. Do 15. 3. budou uveřejněny všechny důležité organizační
informace.
Cílem této akce je a) seznámení dětské veřejnosti s šiframi, b) seznámení veřejnosti s činností
Vatry, c) uspořádání odpolední terénní hry občany Boskovic a spřátelené spolky.
Dále se usnesli, že standardním způsobem uspořádají letní dětský tábor pod hlavičkou DDM
Boskovice a to v termínu 21. 7. - 3. 8. 2013. Hlavní vedoucí by měl být František Krejčíř
Šomta. Program povede Miroslav Hrnčíř a bude v duchu indiáni.
Dále se usnesli, že budou podporovat vzdělávání svých členů v oblasti práce s dětmi a
volnočasových aktivit. Tyto aktivity budou hrazeny zcela nebo částečně sdružením. Pro
možnost samostatné organizace táborů bude postupně vysláno několik členů na kurz hlavní
vedoucí dětských táborů a zdravotník dětských táborů. Dále jsou na zvážení další vzdělávací
aktivity, např. letní tábornická škola http://www.jcots.cz/info-o-ots/. Pro osoby od 15 let,
pokud by tam ještě bylo místo, třeba by se našla parta, která by chtěla zkusit více aktivit, něco
se naučit, pro něco se nadchnout a pak to třeba předat dál.
Dále bude CVVZ 2013 Třebíč v termínu 15. - 17. listopadu 2013.
Dále se usnesli, že po poslední družinové schůzce v měsíci, tedy ve čtvrtek v 18:00 v DDM
budeme dělat poradu.
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

11 Možnost spolupráce s westernovým městečkem Boskovice
Miroslav Hrnčíř st. Kastro nám sehnal nabídku Jerryho, který hospodaří na westernovém
městečku Boskovice, na pronájem prostoru pro klubovnu a vůbec činnost oddílu v prostorách
městečka. Specifikovali jsme požadavky: zejména nájem na dobu alespoň 20 let. Vyslali jsme
Zoubka Miroslava Dušila na prohlídku.
Po návštěvě Zoubek říká: Vzhledem k tomu, že hledáme místo pro klubovnu a westernové
městečko by nebyla špatná lokalita, jsme se byli optat, co by nám byl Jerry schopen nabídnout
a co by za to očekával. Ve spodní části městečka chtějí zbudovat nějaké ukázky a atrakce na
téma soužití člověka s přírodou. (spodní část městečka je lom, kde byly původně představení
pozn. red.) Jednalo by se o zemní domy ve stylu "Zeměloď", třídění a zpracování odpadů,
pěstování plodin pro vlastní potřebu apod. Od nás by očekával aktivní angažovanost v tomto
projektu (rozhodně tím není myšlena levná pracovní síla), jednalo by se zapojení jak pro děti,
tak pro vedoucí. Z naší strany by to rozhodně vyžadovalo věnovat tomu více času a úsilí než v
současné době. Na druhou stranu by se jednalo o práci, která má jasný smysl podobný našemu
zaměření a spolupráci s podobně svobodně smýšlejícími lidmi. Pokud bychom se na tomto
dohodli, je nám Jerry schopen a ochoten pomoci s klubovnou jednak prostorem a třeba i
zajistit materiál na stavbu.
Dále jsme se bavili, že v případě spojení se s nějakou neziskovkou pracující s mládeží (my)

by byl schopen zařídit nějaké dotace na další projekty a činnosti.
Šomta v rozhovoru s Kastrem zjistil, že Jerry by nás nevyhodil z pronájmu po dobu smlouvy,
kdybychom to měli třeba na 20 let, i kdyby přestal mít zájem o popsané aktivity.
Schůze se usnesla, že se členové vypraví na diskuzi s Jerrym, aby bylo možné zjistit detaily a
případně se dohodnout na spolupráci v termínu 24. 3. 2013 v 15:00.
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0

12 Plán na další tři roky
Členové sdružení se usnesli, že chtějí v roce 2014 uspořádat letní tábor.
Členové sdružení se usnesli, že budou v činnosti pokračovat nejméně do konce roku 2016.
Toto je nutný předpoklad pro spolupráci s westernovým městečkem, ale zcela logicky i pro
většinu aktivit uvedených výše. Nebudeme měnit stanovy, pořád sami tábor, vzdělávat se,
platit příspěvky, navzájem se motivovat do velkého množství práce, pokud by nám toto
nevydrželo dále. Kontinuitu musí samozřejmě zajistit i naši (mladší) kamarádi, které možná
nyní ještě neznáme. Ale to je právě zase jen na nás.
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Zápis pořídil: František Krejčíř
Ověřil: Radek Šamšula

Prezenční listina z členské schůze Vatra Boskovice o. s.
dne 10. 3. 2013

Členové:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zdeněk
Ivo
Karel
Eliška
Jana
František
Miroslav
Anna
Radek
Miroslav
Michal
Martin
Celkem

Krajíček
Krajíček
Filouš
Toufarová
Horáková
Krejčíř
Dušil
Dudková
Šamšula
Hrnčíř
Odehnal
Slezák

Omluven
Neomluven
Přítomnen nepřítomen nepřítomen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1

