Výroční členská schůze spolku OS PPP
22. října 2015
Pan Burger za výbor spolku OS PPP přivítal přítomné členy na Výroční členské schůzi a poděkoval jim za
účast.
Informoval, že z důvodu opětovného nedostatečného počtu přítomných členů (členů není alespoň 50%
z celkového registrovaného počtu) je nutno ukončit výroční schůzi a po krátké přestávce zahájit
Náhradní členskou schůzi, ve které již bude usnášeníschopná.
O návrhu Náhradní členské schůze nechal hlasovat:
Pro: všichni přítomní
Proti: 0
Zdržel se: 0
Náhradní členská schůze
1. Program Náhradní členské schůze
Pan Burger zahájil Náhradní členskou schůzi OS PPP a přednesl návrh programu:
1. Program schůze a jeho odsouhlasení
2. Výroční zpráva za rok 2014
3. Technická zpráva za rok 2014
4. Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2014
5. Vlastník pozemku - prodloužení dočasné stavby hřbitůvku
6. Informace o hospodaření spolku v roce 2015, schválení výdajů do konce roku 2015
7. Diskuze/ Různé: prořez keřů a stromků, přípomínky, náměty...
8. Návrh usnesení
Nechal o návrhu programu hlasovat.
Pro: všichni přítomní
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přítomní členové program schůze schválili.
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
Paní Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou za rok 2014, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
V roce 2014:
1) nebyl pořízen žádný hmotný majetek
2) členské příspěvky tvořily částku 120.600,- Kč
3) spolek ukončil rok 2014 se ztrátou 2.647,- Kč
4) největší výdaje byly prořez stromů a keřů ve výši 40.000,- Kč a odvoz odpadu firmou Ipodec ve výši
13.661,- Kč
5) konečný stav běžného účtu k 31.12.2014 činil 203.574,35,- Kč
6) konečný stav hotovosti k 31.12.2014 činil 1.381,- Kč
Paní Štěpánková poděkovala jménem výboru členům za všechny zaplacené členské příspěvky.
Hlasování o VZ bude součástí návrhu usnesení.

3. Technická zpráva pro rok 2014
Pan Burger seznámil členy s Technickou zprávou, která je přílohou č. 2. tohoto zápisu.
V roce 2014 proběhla:
1) instalace nádrží na vodu a zároveň bezprostředně po instalaci bylo nutné provést úpravu výpustních
kohoutů z důvodu jejich poškození neznámým vandalem
Pan Burger zároveň požádal, aby členové, při zjištění nedostatku vody v nádržích, neprodleně
informovali členy výboru, kteří zajistí jejich doplnění.
2) došlo k většímu poškození některých, hlavně listnatých stromů, které prošly tzv. mrtvicí - v příštím
roce bude nutný jejich prořez
3) oplocení v přední části a kolem komunikace je v pořádku, avšak zadní oplocení bude nutné v příštím
roce opravit z důvodu velkého poškození
4) oprava vstupní brány
5) oprava vývěsky u brány, kterou někdo záměrně poškodil a znehodnotil její obsah
6) Městskou části Prahy 8 byla opravena příjezdová cesta, díky iniciativě paní Košatové
7) pravidelný odvoz odpadu firmou Ipodec
Pan Burger požádal členy, aby při zjištění plných popelnic informovali členy výboru, kteří zajistí nápravu.
Přítomní členové neměli žádné dotazy a vzali Technickou zprávu pro rok 2014 na vědomí.
4. Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2014
Paní Irena Pavlová přednesla za Kontrolní komisi Revizní zprávu kontrolní komise, která je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
Hlasování o Revizní zprávě:
pro: všichni přítomní
proti: 0
zdržel se: 0
Revizní zpráva byla jednomyslně schválena.
5. Informace o vlastníku pozemku
Paní Řezníková informovala členy, že i přesto, že současné povolení dočasné stavby končí až 31.12.2016,
výbor požádal o souhlas s prodloužením tohoto povolení vlastníka pozemku firmu Ekospol. Firma
přislíbila, že s povolením souhlasí a zašle jej poštou. Poté bude zažádáno o prodloužení dočasné stavby.
Lhůta by tak měla být prodloužena o dalších 5 let.
6. Informace o hospodaření spolku v roce 2015, schválení výdajů do konce roku 2015
Paní Štěpánková informovala o hospodaření spolku ke dni 14.10.2015. Zpráva je přílohou č. 4 tohoto
zápisu.
Paní Štěpánková uvedla, že výše členských příspěvků k 19.10.2015 činí 97.520,- Kč.
Celkové výdaje byly ve výši 60.491,- Kč
Zisk je 37.029,- Kč.

7. Diskuze/ Různé: prořez keřů a stromků, připomínky, náměty...
1)) Pan Václav Čermák vznesl dotaz na brigády, které jsou v tuto chvíli nepravidelné a zda vždy je možné,
domluvit konkrétní termín, aby se členové mohli sejít.

Lucie Řezníková upozornila, že konkrétní termín byl dříve domlouván, ale vždy se sešli převážně jen
členové výboru a nikdo jiný nedorazil.
Pan Burger požádal členy, aby si v případě brigády nářadí na úklid a úpravu - hrábě, nůžky apod. dovezli
sami. Toto opatření je nutné vzhledem k několikerému vykradení beden s nářadím.

2) Pan Lukeš
Přišel s myšlenkou zřídit v min. rozsahu rozptylovou loučku, z důvodu toho, aby se hřbitůvek znovu oživil
a více se zviditelnil, protože dříve se o toto místo více zajímala média a televize.
Dle informací, které se mu podařilo získat, je ke zřízení rozptylové loučky pouze nutný souhlas majitele
pozemku.
Pan Burger shledal nápad zajímavým a vznesl obavu, zda na hřbitůvku bude možné najít prostor, kde
bude možné tuto loučku vytvořit.
Paní Lucie Řezníková, poděkovala panu Lukešovi za nápad a informovala, že pokud skutečně dostane
spolek souhlas majitele pozemku společnosti Ekospol k prodloužení povolení dočasné stavby, bude
možné s nimi projednat i tento nápad.
3) Pan Fuksa v souvislosti na dotaz pana Lukeše, upozornil, že v Praze je již zřízeno krematorium pro
zvířata. Pan Štěpánek členy informoval, že informace o tomto krematoriu je možné najít na web.
stránkách spolku.
Krematorium zvířat
Podnikatelská 565/130
Praha 9 - Běchovice
www.krematoriumzvirat.cz
kontakt 800 122 122
4) Paní Půchová upozornila, že větší strom, který je vedle jejího hrobečku je suchý. Dotaz zda je možné
jej odstranit a nahradit případně něčím jiným?
Lucie Řezníková poprosila, aby členové nechali tyto úpravy na odborné údržbě, která uschlé stromy a
keře odstraní. Odstraněné stromy a keře nebudou ničím nahrazeny. Místo se nechá zatravnit a tím se
celý prostor hřbitůvku více provzdušní a pročistí. Majitel dřeviny bude prostřednictvím posledního
známého kontaktu - emailu, telefonu, informován o datu jejího odstranění.
Pan Šrůta, který bude prořez provádět, vypíše seznam hrobečků, ze kterých je třeba odstranit suché
dřeviny. Tento seznam bude vyvěšen ve vývěsce. Zdokumentování pomocí fotografií proběhne do konce
listopadu.
5) Paní Poláková požádala o drobné sestřižení větví vedlejších stříbrných smrků u jejího hrobečku.
Lucie Řezníková upozornila členy na nutnost prořezu, který je vedený odbornou firmou, i přesto, že
někteří členové s ním nebudou nesouhlasit. Je to nutné, jak z důvodu bezpečnosti (zapálené svíčky
hlavně v období Vánoc, pohyb ostatních členů na hřbitůvku, tak i vzhledem k normám, které je třeba
dodržovat.
6) Paní Rosová požádala o větší prořez hlavně přístupných cest, protože k některým hrobečkům není
možné se po cestě pořádně dostat.
Lucie Řezníková s ohledem na výše uvedené dotazy navrhla, aby prořez, který se ještě tento rok
uskuteční byl razantnější.
7) Paní Poláková navrhla, aby všichni přítomní členové na místě přispěli libovolnou částkou, díky níž by
se mohla navýšit částka na razantnější prořez.
Lucie Řezníková informovala členy, že v současné chvíli bude na plánovaný prořez stačit částka 50.000,Kč, kterou spolek disponuje.

Paní Skrbková navázala na paní Polákovou a poprosila členy, pokud by našli nějakou "volnou" finanční
částku, kterou by mohli "darovat", o její zaslání na účet spolku. Paní Štěpánková upozornila, že skutečně
existují členové, kteří zasílají částku nad rámec členského příspěvku.
8) Pan Čermák požádal o zdokumentování prořezu před a po provedení, aby byla zajištěna dostatečná
dokumentace.

8. Návrh usnesení
Pan Burger seznámil členy s návrhem usnesení.
Náhradní členská schůze schvaluje:
1) Výroční zprávu za rok 2014
2) Revizní zprávu revizní komise za rok 2014
3) Návrh výdajů do konce roku 2015
4) Prořez dřevin a zeleně ve větším rozsahu ve fin. objemu 50.000,- Kč a v souvislosti s tím budou, pokud
je hrob identifikovatelný, předem členové daných hrobů informováni obeslánim na poslední známou emailovou adresu nebo prostřednictvím SMS na poslední známé telefonní číslo. Na vývěsku bude dána
informace o připravovaném odstranění dřevin do konce listopadu 2015.
Náhradní členská schůze bere na vědomí:
1) Technickou zprávu za rok 2014
2) Informace o hospodaření spolku za rok 2014
Hlasování o usnesení
pro: všichni přítomní
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen a přijat. Usnesení je přílohou č. 5 tohoto zápisu
Pan Burger poděkoval jménem výboru přítomným členům za jejich účast a za vzornou platební morálku
a ukončil Náhradní členskou schůzi.

