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

27.11.2020
Bezručova 3, 68001 Boskovice

Přítomných: 8

Program schůze
1.
2.
3.
4.

Plánování a realizace interaktivní výstavy Vatra 50
Správa kluboven
Dočasný plán činnosti oddílu za doby korona krize
Návrh nové volby výboru

1. Plánování a realizace interaktivní výstavy Vatra 50
Přítomní se shodli na následujících ustanoveních:
• Datum výstavy „začátek“: Původně (4.12.), Nové datum: 13.12.2020
• Chronologie výstavy: Radka Krejčířová, Kamila Hrnčířová
• Termíny ukončení: Přípravné práce (4.12.2020), Realizace výstavy (12.12.2020)
• Konec výstavy: 10.1.2020
• Plakát, propagační materiál výstavy: Bílý

2. Správa kluboven
Přítomní na schůzi odsouhlasili, že konkrétní plány se zahradou Pod Oborou se budou řešit na jarní
členské schůzi.
Nájem za rok 2021 za nájem zahrady Pod Oborou činí 12000,-.
Vatra Boskovice nyní působí i na zahradě Pod Střelnicí ev. 82, kde se Vatra Boskovice s majitelem
(Jan Pospiech) domluvili na bezplatném využívání pozemku.
Radka Krejčířová předložila návrh na zhotovení podání žádosti o grant na město. David Liber
předložil návrh o zhotovení žádosti o dotaci u ČEZ a.s. Přítomní odsouhlasili jejich zhotovení, na
které společně vypracuje? Radka Krejčířová, David Liber, Marek Čech.

3. Dočasný plán činnosti oddílu za doby korona krize
Přítomní na schůzi odsouhlasili, že činnost oddílu s týdenní periodicitou se ruší do jara (konkrétně
do jarní členské schůze). Výprava (Tzn. víkend strávený společně na např.: klubovně či srubu),
by dle dosavadních předpokladů k vývoji vládních opatření proběhnout měla. Na detailním
plánu této výpravy se domluví členové, jejichž přítomnost bude na této výpravě hrát zásadní
roli.

4. Návrh nové volby výboru
Marek Čech navrhl přítomným členům schůze novou volbu výboru ze stávajícího výboru: Radka
Krejčířová, Kamila Hrnčířová a Viktorie Odehnalová. Členská schůze na téma „Volba výboru“
proběhne na jaře. Na konkrétním datu se domluví Prozatímní výbor. Členové schůze
odhlasovali vytvoření onoho Prozatímního výboru ve složení: Radka Krejčířová (předseda),
David Liber, Marek Čech.

Zápis pořídil: Marek Čech
Prezenční listina z členské schůze Vatra Boskovice o.s. dne 27.11.2020
Členové: Marek Čech
Kateřina Krajíčková
Monika Liberová
Anna Peigerová
David Liber
Radka Krejčířová
Kamila Hrnčířová
Viktorie Odehnalová

• Nástěnka SVČ – Zařídit její funkčnost!!!

