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Zápis

Z ustavující členské Schůze sdružení měst a obcí

Přítomní

,,

Hornovsacká dráha“, konané dne 9.6.1998

dle presenční listiny

I

Hosté pan Antonín Reška Starosta MěÚ Karolinka
pan Tomáš Jochec tajemník MěU Karolinka
pan Mojmír Adamec, vedoucí referátu dopravy OkÚ Vsetín
pan František Novosad, místostarosta OÚ Nový Hrozenkov
,

1

,

Úvodem přivítal

Starosta

města Karolinky všechny přítomné a předal Slovo

panu Hánovi, jako zástupci města Karolinky.
Pan Hána seznámil přítomné S cílem dnešní schůze

a přistoupilo se

programu, volbě Sídla sdružení.

k prvnímu bodu

Bylo navrženo, aby sídlem sdružení bylo město Karolinka. Tento návrh byl schválen všemi
hlasy

tj.

10.

Dále byl pověřen řízením schůze pan Tomáš Jochec, tajemník MěÚ Karolinka a byly
projednávány další body programu.
S t a n o V y:
Z diskuse vzešly tyto připomínky
§ 3 odst. 3 nové Znění: Zakládajícím členem HD jsou právnické osoby, které schválí
založení sdnıžení na ustavující členské schůzi.
Hlasování 10 pro
I

:

§ 7 odst.5

Hlasování

Dále v

- byla navržena Změna týkající
I

l0 pro

§ 8 odst.5

~ poslední

Hlasování: 10 pro

Úvodem

slovo bylo

se počtu hlasů a to Z

10% hlasů na l/3

hlasů.

změněno Z představenstva na sdružení.

ohledně názvu sdružení S tím,aby se změnil název
z Hornovsacké dráhy na Karlovská dráha nebo Hornovsacká doprava. Po diskusi k této
otázce došlo k hlasování S tím, že Zůstane původní název, ke kterému se
příklonilo 9 pro, l se zdržel hlasování.
Dalším bodem programu byla navržena volební komise, do které byli odsouhlasení
pan Reška, pan Hagan, pan Hajdík.
Dále dle § 7 bod 6 Stanov sclnıžení bylo odsouhlaseno , aby návrhovou komisi zastupoval
řídící schůze.
Bylo přistoupeno k volbě předsedy představenstva.
Byli navržení 2 kandidáti a to pan Hána a pan Přikıyl.
Po sečtení hlasů se vyjádřilo 8 pro pana Hánu a 2 pro pana Přikryla.
Předsedou sdružení byl tedy zvolen pan Petr Hána.
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Volba revizora účtu byl navržen
2

Ondruš

ing.

,v

hlasování se vyjádřilo 9 pro,

l

se zdržel.

Byla vyhlášena přestávka, během které se sešlo nově zvolené představenstvo a to
jmenovalo tajemníkem Sdružení pana Tomáše Jochce.

-

-

V další části programu bylo uloženo tajemníkovi
registrace sdružení HD na OkU Vsetín

f

na kterém bude Hornovsacká dráha, zájmové sdružení, sídlo
Radniční náměstí 42, Karolinka IČO
zajistit razítko sdružení,

zřídit

účet a

2

ICO

Představenstvu bylo uloženo sestavit návrh rozpočtu sdružení a do příští valné hromady
předložit návrh ,,loga“.
Byla projednávána otázka zřízení dopravní komise, pro kterou se vyjádřilo 9 hlasujících,
zdržel S tím, že na příští valné hromadě bude tato komise Obsazena.

l

se

V diskusi seznámil pan Přikryl všechny přítomné S přípravou oslav 90 let dráhy Vsetín-Velké

Karlovice a požádal zástupce měst a obcí O podpoření této akce.

Seznam

zakládajících členů
vv

Obec/město

zastoupená

funkce/poverení

Karolinka
756 05

Petr Hána

pověřen zastoupením rady
č.90/1387 ze dne 2.6.98

Vsetín
755 O1

Jan Hagan, zástupce starosty

Velké Karlovice
756 06

Miroslav Koňarík, zástupce starosty

Nový Hrozenkov

Ing] indřich Ondruš,

Halenkov

Petr Tichý, poveren

7 56 O3

Huslenky
756 O2

starosta

vv

Jiří

Přikryl, zástupce starosty

Zděchov

Zdeněk Hajdík,

Hovězí
756 01

Jaroslav Orság, Starosta obce

Janová
755 Ol

Pavel Pisklák, starosta obce

Ústí

Jan Srněnský, starosta obce

756 07

755 O1

starosta obce

obce

