Zápis z výroční členské schůze Klubu důchodců Chotýšany, která se konala 3. března 2012 do 15.00
hodin v sále hostince Na kopečku.

Přítomni: dle prezentační listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Zpráva o činnosti KD za rok 2011 a výhled na rok 2012 a volba nových členů
Zpráva pokladní
Zpráva revizní komise
Volba nového předsedy, pokladní
Diskuse
Závěr

Ad 1) Schůzi zahájil předseda klubu a přivítal všechny přítomné.

Ad 2) Předseda klubu pan Višín přednesl zprávu o činnosti za rok 2011. Připomněl, že v loňském
roce opustili naše řady tito členové: Ing. Karel Dess, pan Josef Holejšovský, paní Olga Holejšovská,
paní Růžena Radíková a pan Rudolf Fulín. Požádal přítomné, aby minutou ticha uctili jejich
památku. Dále oznámil, že o členství v KD mají zájem další členové a sice pan Miroslav Budka, paní
Ludmila Marešová, pan Jan Řezníček a paní Růžena Pičmanová. Všichni byli přítomnými členy
schváleni.

Ad 3) Paní Granátová přednesla zprávu o stavu financí KD. Zpráva je uložena u předsedkyně paní
Dessové. Zároveň požádala o uvolnění z této funkce.

Ad 4) Členky revizní komise paní Tůmová a paní Kuthanová oznámily, že byla provedena kontrola
účtů a nebyly nalezeny žádné závady.

Ad 5) Předseda klubu pan Višín oznámil, že ze zdravotních důvodů žádá o uvolnění z funkce. Navrhl,
aby tuto funkci zastával pan Budka. Ten ve svém vystoupení oznámil, že by rád ještě s přijetím této
funkce počkal. Protože nové členy výboru musí schválit členská schůze, byla vyhlášena diskuse a

členové klubu požádání, aby předložili jiné návrhy. Po delší, ale celkem plodné diskusi vzešly toto
návrhy:
předsedkyně: paní Jana Dessová
jednatel: pan Miroslav Budka
pokladní: paní Ludmila Marešová
Všichni jmenovaní s funkcí souhlasili. Takže členové klubu byli vyzváni k hlasování. Hlasovalo se o
každého člena výboru zvlášť a všichni byli členskou schůzí schváleni.

Tímto organizační část schůze skončila a nastala volná zábava s občerstvením. K tanci a poslechu
přišel zahrán na harmoniku, jak už je zvykem pan Jindra Sysel, k němu se na trubku přidal pan
Budka.
Zazpívali jsme si, někdo i zatančil a vše dobře skončilo.

Zapsala: Zdeňka Višínová
4. března 2012

