Sýpka 2014 z.s.
Masarykova 41
346 01 Horšovský Týn
Česká republika

www.sypka2014.cz

Zápis ze schůze spolku

Z porady vedení spolku „Sýpka 2014“, konané v sídle spolku, dne:

30.5.2014

Přítomni:
Karel Weber,
Mgr. Hana Tomášková,
ing. Marcela Zethnerová
Hosté:
Pavel Tomášek
Adéla Kaderová

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná
Program schůze:

1)
2)

Kontrola usnesení z porady z 23.5. a schůze z 18.4.2014
Sjednocení smyslu projektu „Sýpka 2014“

1)
•

schůze Rady města teprve proběhne a proto nebylo možno usnesení dosud splnit.
– zůstává

•

K.Weber zajištuje vedení internetových stránek Spolku
– splněno

•

Mgr. Tomášková připravila dopis Radě města
– splněno

•

ing. Zethnerová zjistila podmínky a účetní náležitosti k přijímání plateb od nových
členů do Spolku – předneseno na schůzi
– splněno

•

K.Weber zajistil návrh propagačního letáku. Předloženo
– splněno

•

K.Weber – smysl projektu je daný a měnit se nebude. Ubývají zájemci o práci i
členství. Ti, kdo nás budou případně kontaktovat říci, co můžou nebo nemůžou teď
ve Spolku dělat a zda mají zájem se zapojit.

•

Smysl Spolku - podpora rozvoje místních firem – znovu vysvětleno. Ostatní body
beze změny

•

Je třeba rozlišovat „Spolek Sýpka“ a „projekt Sýpka“. Můžeme jako Spolek pomoci při
jiných akcích (nikoli finančně), ale pro nás zůstává hlavním cílem zajistit opravu
sýpky.
Diskuse p. Čedík, Kaderová, Weber.

•

Pozvánka na schůzi Rady města- bude zatupovat K.Weber

•

Jde nám o to, jak sýpku získat. Nechceme ji jen opravit, ale pak i provozovat.¨

•

Při žádosti o dotace bude třeba prokázat i jinou činnost a to čím více, tím lépe.
Proto je třeba se aktivně zapojovat i do akcí pořádaných jinými subjekty

•

Na městě budeme požadovat možnost používání znaku (loga) města H.Týn

•

Příjímání členů: konstatováno, že zatím jsou přijímáni spíše známí a rodinní
příslušníci, protože členům nemůžeme recipročně nabídnout nějaké výhody. Jde
nám v současnosti o to, dostat Spolek do povědomí občanů – využití letáků+logo
Spolku.

•

MAS – místní akční skupina Český les – žádá nás o spolupráci

•

Účast na chystané Petro-Pavelské pouti, která bude ve městě v termínu 29.6.2014

•

účast na Anenské pouti 27.7.2014

•

.Jak udělat propagaci –návrh – chodit mezi lidmi a rozdávat letáky a vysvětlovat
naše záměry

2)

Usnesení:

1)

zajistit propagaci na pouti 29.6.2014 - K.Weber, Zethnerová,
Tomášková

2)

Zajistit propagaci na pouti 27.7.2014 - K.Weber

3)

Zajištění článků ve Zpravodaji a okresním tisku, zajistit
fotodokumentaci – J.Čedík

4)

Navázat spojení s MAS – Tomášková

Zapsala ing. Zethnerová

Ověříl: Weber Karel

