Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 691 72 234
Bank.spoj. Pošt. spořitelna, č. ú. 242 821 389/0300
Datová schránka ID: a5chq32

Zápis č. 1
z členské schůze reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ konané dne 12. 3. 2016
v restauraci „U džbánu“´v Dolních Libchavách
Přítomni: viz prezenční listina
1/ Schůzi zahájila předsedkyně p. Hana Pauková. Na úvod seznámila přítomné s organizací dnešní
členské schůze /výběr členského příspěvku na r. 2016 ve výši 100,- Kč/člen/rok, účastnický
poplatek za přednášku doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D. ve výši 70,- Kč/osobu, doplnění
členských přihlášek/ a s jejím programem.
2/ Organizační změny členů volených orgánů provedené v důsledku platnosti nových stanov z.s. a
v důsledku odstoupení stávajících členů ze zdravotních důvodů.
3/ Volba mandátové komise ve složení: p. M. Krahulcová, A. Svobodová, M. Štěpánková,
„ návrhové a volební komise ve složení: I. Nováková, B. Hantlová, Z. Cink,
„ osoby pověřené kontrolou zápisu: p. Hana Pauková
„ ověřovatele zápisu: p. Zdeněk Cink.
4/ Zpráva o činnosti organizace za r. 2015 – hodnocení jednotlivých akcí:
- účast v celostátní akci MARS 2015 / Letohrad 7.3.2015,
- jednodenní setkání spojené s přednáškou doc.MUDr. D. Horákové, Ph.D. /Dolní Libchavy
14.3.2015
- jarní rekondice /penzion Pastviny 2. 5. až 8. 5. 2015
- podzimní rekondice /penzion Pastviny 19.9. až 25. 9. 2015
- účast v celostátní akci „Hledá se 16000“ / Ústí nad Orlicí 8. 10. 2015
umístění: v krokovací soutěži 1. místo, za počet účastníků besedy 3. místo.
- vánoční setkání / Ústí n. Orl. 3.12.2015
- účast na předvánočních jarmarcích v ÚO spojená s prodejem výrobků (2x)
5/ Zpráva o výhledu činností z.p.s. na rok 2016
6/ Zprávu o hospodaření organizace v roce 2015 přednesla p. Iveta Nováková.
- organizace vykázala hospodářský výsledek ve výši – 14.467,45 Kč,
- informace o situaci v získávání dotací od měst a obcí – dopad nové vyhlášky platné od
15.2.2015
- rozbor jednotlivých nákladových a výnosových položek,
- nutnost navýšení členského příspěvku z důvodu růstu členského příspěvku odváděného Unii
ROSKA Praha,
- účast v Burze filantropie v letošním roce, výzva k aktivní účasti členů spolku při hlasování,
případné zapojení rodin a přátel, s cílem získání co největšího počtu hlasů.
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7/ Organizační změny v orgánech pobočného spolku:
Za mandátovou komisi sdělila p. Marcela Krahulcová zjištěný stav přítomných delegátů –
z celkového počtu 65 členů z.p.s. je přítomno 38 členů, členská schůze je usnášeníschopná.
Volební komise provedla hlasování o jednotlivých změnách, o jejím výsledku je pořízen samostatný
zápis /viz příloha/.
8/ Samostatné hlasování o návrhu na zvýšení členského příspěvku od 01. 01. 2017 na
150 Kč/člena/rok. Schváleno.
9/ Samostatné hlasování o návrhu výběru účastnického poplatku na individuální rehabilitační
cvičení anebo plavání ve výši 5,- Kč/1 vstup. Proplacení 5 vstupů za rok těchto rehabilitačních
aktivit má možnost uplatnit každý člen z.p.s. – příspěvek ze státních dotací. Schváleno.
10/ Přednáška doc. MUDr. Dany Horákové, Ph.D.
11/ Životní výročí členů v r. 2016: blahopřání a odměna formou květinového daru.
12/ Diskuse – jednotlivá témata:
- navázání spolupráce s psychoterapeuty nemocnice UO, nabídka využití
psychoterapeutických služeb zatím pouze v nemocnici UO,
- možnost využití cvičení na rehabilitačním oddělení nemocnice UO,
- rekondice 2016 – termíny: JR 23. – 29.4.2016
PR 24. - 30.9.2016
Přihlášky potvrzené neurologem- M.Krahulcová
S sebou overbaly, gumy na cvičení, pastelky, nůžky,
- zjištění zájmu o víkendové minirekondice, vhodné pro zaměstnané členy
- nutnost náboru nových členů do organizace – trvalý úkol pro všechny členy z.p.s.,
- benefiční divadelní představení – muzikál „ Zpívání v dešti“ – pátek 6.5.2016 – divadlo
Pardubice.
13/ Návrh na usnesení

V Dolních Libchavách dne 12. 3. 2016
Zapsala: Iveta Nováková
Kontrola zápisu: Hana Pauková
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Cink
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