
3. Informace o jednání výboru březen 2020 

Výbor se sešel na své jednání na řádné schůzi dne 4. 3. 2020 od 18,00 hod., v restauraci 

Nautilus. Přítomni byli účetní p. Olga Mušková, hospodář p. Miroslav Sihelník, předseda Ján 

Bíly a důvěrník p. Zdeněk Navrátil. Za kontrolní komisy byl přítomen předseda p. Pavel 
Pokorný. Tajemník p. Ondřej Fér, Bc., byl omluven, jelikož je mimo republiku. 

Výbor projednal následující záležitosti; 

1) Projednal přípravu platebních dokumentů pro letošní kalendářní rok a konstatoval, že 

platební dokumentaci zpracovává průběžně účetní p. Olga Mušková elektronicky a do 

dubnové výborové schůze bude zpracována kompletně. 

2) Výbor se seznámil s návrhem usnesení pro dubnovou členskou schůzi-shromáždění 

vlastníků a po diskusi ho doporučil k předložení členské schůzi ke schválení. 

3) Dále výbor projednal návrh plánu práce pro letošní rok a po diskusi ho doporučil předložit 

členské schůzi ke schválení. 

4) Výbor se dále zabýval pozváním důvěrníků na výborovou schůzi dne 8. 4. 2020 od 18,00 

hod., do restaurace Nautilus k převzetí platební dokumentace a k seznámení s přípravou 

členské schůze-shromáždění vlastníků dne 25. 4. 2020 a s úkoly pro letošní kalendářní 

rok. 

5) Výbor vyslechl informaci předsedy o zajištění místnosti – jídelny v ZŠ Želenice pro 

jednání členské schůze-shromáždění vlastníků. Místnost je za úplatu zajištěna na den 

25. 4. 2020 (sobota) od 08,00 hod., do 12,00 hod. 

6) Výbor také vyslechl informaci hospodáře p. Sihelníka o likvidaci stromů poškozených 

únorovou vichřicí v prostoru odpočívadla. Poškozená borovice musela být pokácena a 

rozřezána na špalky, protože hrozilo značné nebezpečí pro vlastníky při dalším zhoršení 

počasí. Práce na poražení a rozřezání borovice i dvou sekvojí a úprav kmene vrby se 

dále podíleli p. František Vrba a p. Jan Štěpánek. Výbor jim vyslovil poděkování. 

7) Dále se výbor zabýval doplněním výboru a důvěrníků. Konstatoval, že ani po jednání 

s několika vlastníky se zatím nepodařilo získat žádného vlastníka do výboru a za 

důvěrníka. Jde o naléhavý úkol pro jednání na ČS a další chod organizace. 

8) Účetní p. Olga Mušková proplatila oprávněné výdaje vzniklé při likvidací následků 

únorové vichřice a výdajů za přípravu ČS. 
9) Výbor zve členy organizace i nečleny k účasti na členské schůzi-shromáždění 

vlastníků dne 25. 4. 2020 od 09,00 hod. v jídelně ZŠ Želenice. 

                                                                           Za výbor: Ján Bíly, předseda výboru                                

   


