
U s n e s e ní 
z výroční členské schůze OSVČR Kutná Hora, která se konala 

dne 10. září 2013 v restauraci Kréta v Kutné Hoře s účastí dle prezenční listiny 

 
Členská schůze schvaluje 

– výroční zprávu o činnosti Oblasti Kutná Hora za volební období 2011 - 2013 
– výsledky voleb Oblastních orgánů ve složení 
a) Oblastní výbor:  
  Mgr. Kupecká Iva - předseda 

Ing. Perný Miroslav 
Ing. Poláková Hana 
p. Vytlačilová Marie 
p. Pokorná Eva 
náhradník: 1. p. Kalousková Irena 
2. p. Zdeňková Marie 

b) revizní komise:  
p. Kohoutová Eva -předseda 
Ing. Tichá Šárka – člen 
p. Doležalová Marie – člen 

c) redakční rada:  
Ing. Valterová Eva 
p. Lázňovský Jan 
Ing. Kouba Bohuslav 

– vedení webových stránek – mimo sdružení 
– zprávu o hospodaření k 10. 9. 2013 
– členský roční příspěvek ve výši 300,- Kč, důchodci 100,- Kč 
– příspěvek členům OSVČR KH při konání čl. schůze 50,- Kč 

Členská schůze bere na vědomí 
- zprávu o plnění usnesení z členské schůze 5. 3. 2013 
– projednání usnesení Valné hromady SVČR z 15. 5. 2013 
– návrhy na změny a úpravy v organizačním a jednacím řádu, v Hodnocení 

činnosti členů, změna názvu Sdružení vodohospodářů, zavedení jednotného 
systému členských evidenčních čísel – ke schválení na členské schůzi 19. 11. 2013. 

Podklady budou zaslány v elektronické podobě do 20. 10. 2013. 
– informaci k tematickým zájezdům 
– vyhodnocení XXVIII. Setkání a přípravu XXIX. Setkání 
– zprávu redakční rady za uplynulé období 
– průběh fotosoutěže – trvá termín do 31. 12. 2013, foto zasílat Ing. Pernému 

Členská schůze ukládá 
a) Oblastnímu výboru 

- připravit podklady ke změně dokumentací uvedených v programu členské 
schůze, bod 8. a předložit členské schůzi 19.11.2013 ke schválení. 
- uzavřít smlouvu na správu webových stránek 

b) členům OSVČR 
- do příští členské schůze 19.11.2013 připravit náměty do plánu činnosti pro 

rok 2014 
- zaslat eventuelní připomínky k připravovaným změnám v dokumentacích 

OSVČR KH do 10. 11. 2013 
Schváleno členskou schůzí 10. 9. 2013 


