
Zápis z Valné hromady OSČLP 

konané dne 26/7/2014 v kempu Černá Louže 

 
 
Zahájení 14. hod.  

 

Přivítání přítomných členů OSČLP, nečlenů i hostů, ze zastupitelstva obce, 

pana starosty Miloše Sehnala, paní místostarostku Mgr. Petru Urbanovou, paní 

místostarostku Irenu Kubínkovou a člena zastupitelstva pana Milana Dlouhého.    

 

 

Byl odsouhlasen program schůze v následujícím pořadí: 

 

 

1) Rekapitulace činnosti OSČLP od poslední Valné hromady v roce 2013,  

schválení činnosti, poděkování členům i nečlenům OSČLP, kteří se na činnosti podíleli,  

přednesl předseda sdružení Zázvorka:  

a) Administrativně organizační činnost – vyúčtování za rok 2013, dotace (obecnímu 

zastupitelstvu, daňové přiznání), žádost o dotaci 20 000 Kč na  rok 2014, podepsání 

smlouvy,(Zázvorka, Šmíd, Zelenková,. Horáčková, Krupa), podepsání smlouvy o 

pronájmu okolí hřiště v Polesí,(Horáčková, Zázvorka) výběr příspěvků, dlužné 

položky členů, inovace adresáře ( Zd. Marešová), schválení pravidel užívání hřiště 

(Bludská, Horáčková, realizace Jakeš), označení pamětního stromu (Zázvorka, 

realizace Jakešová), navázání kontaktu s rynoltickými hasiči (Krupa, Zázvorka)  

Vedení webových stránek Polesí a Černé Louže, Sponzoring (Krupa) 

 

b) Společenské akce -  pořádání celodenních oslav výročí Polesí  

(Zázvorka, Krupa, Šmíd, Semecký, Hrčka (sponzoring, zajištění hudby,zajištění 

možnosti občerstvení, zapůjčení akvasorbingu), Mareš,  Klemencovi (sponzoring 

dorty), Bludští, Jakešovi) 

Dětský den a Regata Polesí (Šmídová, Jakešová, J. Marešová, Zd. Mareš – plakáty 

Aukce chalupářských předmětů (Šmíd, Kolářová), Utkání ve  volejbale (Bludští + 

družstvo)  

 

c)  Veřejně prospěšné akce pro Polesí a Černou Louži:     

Dokončení úpravy pozemku volejbalového hřiště a jeho okolí (lavice, úprava terénu)-  

(Bludští),čištění pramenů (Horáčková, matky s dětmi) údržba pozemku u koupaliště 

(Krupa,Jakeš, Bludský) údržba pozemku v okolí rybníčku  a kapličky na Černé Louži 

(Krupa) údržba dvou Božích muk -  křížků na cestě do Rynoltic a jejich okolí (oprava, 

malba, vysazení 8 ořešáků, údržba plochy Kaplická, Kaplický, Jakeš)  

Odstranění starého pletiva kolem nádrže (Šmíd, Hrčka), vysazení výročního stromu 
v centru obce (Ostrovský, Bludský L.), zhotovení vrcholové knihy na Havranu (včetně 

krabice), panoramatická fotografie na rozhledně (Martínek, Bludský L. Bludský J.)  

 

 

Zpráva o činnosti byla přijata. Vzhledem k počtu členů, přerušena schůze a nová 

zahájena ve 14,50 hod. 

 



2) Návrh na další činnost OSČLP v letech 2014 – 2015 

 

Kromě předpokládaných administrativních a organizačních aktivit (vyúčtování, 

provoz stránek žádosti, korespondence, pokračování ve vydávání webových stránek 

www.polesi.eu, společenské akce - aukce, Dětský den, utkání ve volejbale, údržba 

pronajatého pozemku, ve spolupráci s hasíči Rynoltice (pan Kvapil) na podzim 

provést vyčištění nádrže, vyčištění pramenů, dokončení hřiště na petanque, úprava 

okolí hřiště, plot při cestě podél pozemku (objednáno dřevo), údržba křížku, 

výhledově oprava interiéru kapličky na Černé Louži, oprava střechy zvoničky v Polesí 

a další činnost, vyplývající ze zaměření OSČLP na zlepšení kvality života v Polesí a 

Černé Louži. 

3) Ekonomické zajištění akcí, dotace, vyúčtování,výsledky hospodaření,(účetní - 

Helena Zelenková), stav souhlasí, údaje pro členy k nahlédnutí u H. Zelenkové. 

 

4) Odsouhlasení změn stanov podle nového Občanského zákoníku (Mgr. Tereza 

Horáčková) 

Zařadit změnu: 

a) Čl. 1 změna názvu na: Občanský spolek Černá Louže – Polesí 

b) Čl. 4 doplnit o bod 4,9      pořádat aukce ve prospěch činnosti spolku 

bod 4,10    vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání či jiné výdělečné činnosti za účelem hlavní 

činnosti spolku nebo hospodárném využití spolkového 

majetku 

c) Čl. 5 Specifikace termínu splatnosti členských příspěvků do 31. 8.    

každého roku 

d) Čl. 6 B. 2 Změna délky funkčního období výboru OSČLP  na 3 roky 

B. 3  doplnění volby o 2 místopředsedy 

 

Hlasování: 

Změny Stanov byly jednomyslně přijaty 

 

5) Volby nového výboru OSČLP – aklamací 

 

Demnerová, Formáček, Ostrovský, Krupa, Šmíd, Zelenková, Horáčková,    

Vodňaruková, Zázvorka, Bludský 

Hlasování: 

Výbor zvolen 35 hlasy, 2 hlasy se zdržely, proti nikdo 

 

6) Volby do Dozorčí rady OSČLP _ aklamací: 

Kaplický, Kolářová, Marešová Jitka 

Hlasování: 

Dozorčí rada zvolena 36 hlasy, 1 hlas se zdržel, proti nikdo 

 

7) Informace: O organizování Dětského pořádaného dne 16. 8.  promluvila K.   

Jakešová , Dětský den bude mít letos Indiánský ráz, děti, které  přijdou v indiánském 

oděvu, dostanou dárek. Tentýž den proběhne i tradiční volejbalový match  s Jitravou 

(od 17. hod.) další informace na webu a na nástěnce v centru Polesí. Zd. Marešová 

připravila archy k doplnění kontaktů, které na místě doplňovala, výsledek dodá 

v nejbližších dnech 

 

http://www.polesi.eu/


8) Diskuse: 

vystoupení pana starosty Sehnala – informace o situaci v obci Rynoltice byly 

doplněny rovněž vystoupením přítomných místostarostek Mgr. Urbanové  a 

pí. Kubínkové.  
Komunikaci s vedením obce je možné realizovat buďto pomocí webu nebo 

telefonu – kontakty viz stránky Polesí. 

 

 

Dotazy občanů : 

 
Martínková – problém snížení rychlosti v obci  

– odpověď: řešení by mohlo být při použití retardérů, obec by mohla uhradit, 

problém je ve schválení retardérů policií,  která retardéry nechce povolit 

–  

– (Hrádek zrušil smlouvu v oblasti policejní výpomoci z nedostatku finančních 

prostředků na pohonné hmoty). 

–  

– Šmídová – problém v místě bývalého smetiště – opětovná  žádost o povolení 

pronájmu pozemku do soukromého užívání, tentokrát prý ne jako střelnice. 

– Vedení obce naznačovalo možnost uskutečnit pronájem na základě přísných 

podmínek, ke schválení žádosti, dle vyjádření pana starosty, bude přizváno 

OSČLP 

–  

– Možnost požadovat pronájem pozemku OSČLP na základě původního 

návrhu Ing. Bludské, který pro obec vypracovala – 

–  

– Diskuze o podání žádosti na pronájem pozemku bývalé skládky OSČLP  

– -  po krátké diskusi členů proběhlo– 

– hlasování 

– z  37 účastníků 28 pro podání žádosti, 3 proti, 6 hlasů se zdrželo. 

– Žádost bude v co nejkratší době podána! 

–  

– Horáčková – přednesla žádost na upravení cesty na Černé Louži- pan 

starosta přislíbil úpravu cesty realizovat do voleb zastupitelstva obce 

–  

 

 

 

Po skončení Valné hromady proběhla úspěšná aukce chalupářských půdních 

nálezů, pro účely OSČLP s výsledkem 3 550,-Kč ve prospěch sdružení 

(Šmíd,Podhradský) 

 

 

 

Zapsala: M. Šmídová  


