ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
MĚLNICKÉHO OSVĚTOVÉHO A OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU
konané ve středu 13. dubna 2022 v 17:00 hodin
v salonku v KNIHOVNĚ Mělník na náměstí Karla IV. čp. 3359.
Zahájení proběhlo podle stanov spolku v 17,20 hodin, za přítomnosti 15 členů.
Přítomné členy přivítal předseda spolku pan Martin Klihavec a poté konstatoval, že podle stanov
spolku je tato usnášeníschopná.
Program:
1.
Zahájení a seznámení s programem
2.
Volba orgánů Valné hromady
3.
Zpráva o činnosti spolku v roce 2021
4.
Finanční zpráva za rok 2021
5.
Volba nové Rady spolku
6.
Plán činnosti na rok 2022
7.
Různé
8.
Závěr
AD 1.: Přítomní byli seznámeni s programem a tento hlasováním schválili.
AD 2.: Volba orgánů – odhlasováním byla zvolena zapisovatelka paní Aida Líhová Legnerová,
Dále skrutátoři pan Jan Jančík a pan Rostislav Zelenka.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Karel Opočenský.
AD 3.: Pan Martin Klihavec seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2021.
Uskutečněné akce a počiny spolku:
- Vytvoření a osazení pamětní desky na Vrázově vyhlídce
- Celodenní zpřístupnění a prohlídka Turbovického lisu
- Vydání knihy Mělnický uličník
- Informace o stoletém meteorologickém sloupku a jeho tristním konci
- Nové skládačky Mělnické věže a věžičky a Sochy a plastiky
AD 4.: S finanční zprávou seznámil členy opět pan Klihavec - na základě vypracovaného podrobného
hodnocení paní Milady Hluštíkové, která vede spolku účetnictví.
AD 5.:
Proběhla volba nové Rady spolku, kdy kandidáty do nové volby byli tito:
M. Klihavec, Mgr. A. Líhová Legnerová, Jana Šebestová (dříve Grossová.)
Členy spolku byli kandidáti zvoleni ve stejném pořadí, všech 15 hlasů jednohlasně,
nová rada spolku je tedy tato:
Martin Klihavec, předseda spolku,
Mgr. Aida Líhová Legnerová, místopředsedkyně spolku,
Jana Šebestová (Grossová), členka.
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AD 6.:
Na tento rok plánuje pan Klihavec pokračovat ve vystřihovánkách mělnických významných staveb –
vystřihovánka zámku.
Nechat udělat další odznáčky, které odebere k prodeji TIC Mělník.
Výhledově otevřít podzemí na náměstí pod Němým medvědem.
Natřít Vrázovu vyhlídku a ozelenit ji popínavými rostlinami.
Možnost vyčistit cestu na Polabí mezi zahradami směrem k Labi.
AD 7.: Úvaha o stálé galerii věnované Josefu Lírovi.
Kauza kolem prodeje Žilkovy vily a nevhodných úprav jejích okolí.
Proběhlo hlasování o odpisu skladových zásob původních pohlednic a nejstarších publikací spolku,
kde bylo toto všemi hlasy schváleno.
Proběhlo hlasování o vyřazení členů: Věry Petrželkové, PhDr. Petra Meduny, Janiny Křimské, PhDr.
Jiřího Jakubů a PhDr. Markéty Čemusové z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků.
Odhlasováno všemi hlasy.
Bylo navrženo, aby paní Bettina Lobkowicz a paní Milada Hluštíková byly čestnými členkami
Spolku. Odhlasováno všemi hlasy.
Téma změny sídla spolku, kdy je stávající adresa vedena na Proboštství Mělník.
Téma datová schránka pro Spolek, která výhledově bude muset být tak jako tak zřízena.
Ad 8:
USNESENÍ
Valná hromada vyslechla a jednomyslně schválila:
Zprávy o činnosti a finančním hospodaření spolku za rok 2021,
zprávu o činnosti spolku za rok 2021,
plán činnosti na rok 2022,
a zvolila novou radu spolku.
Všichni členové zúčastněni na valné hromadě dostali sadu tiskovin – barevně tištěnou výroční zprávu
2021, skládačku Mělnické věže a věžičky, dále skládačku Mělnické sochy a plastiky, a podle zájmu
měli možnost vybrat si některé z dříve vydaných spolkových publikací.
Po skončení Valné hromady měli členové možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2022.

Zapsala: Mgr. Aida Líhová Legnerová

Zápis ověřil: Ing. Karel Opočenský
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