Zápis zo zasadnutia členov LMK Považská Bystrica
konanej dňa 9.2.2017 v zasadačke ZTŠČ POBYS na Mládežníckej ulici.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Prijatie nových členov klubu
2. Správa o činnosti LMK za rok 2016
3. Správa o hospodárení za rok 2016
4. Vyhodnotenie brigádnických hodín za rok 2016
5. Organizačný poriadok LMK PB
6. Plán práce na rok 2017
7. Diskusia, rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

Bod 1.Prijatie nových členov do klubu
Nových uchádzačov predstavil p. Peter MIŠÚN Adolf Galanský, Jozef Kucek, Miroslav Nemček, Pavol Hájik, Ľubomír Balej
Po predstavení uchádzačov dal predseda hlasovať o prijatí nových členov do LMK
Prítomní
8
Hlasovalo ZA
8
Hlasovalo PROTI
0
Zdržalo sa hlasovania
0
Bod 2. Správa o činnosti LMK za rok 2015
Správu o činnosti predniesol predseda klubu p. Peter Mišún (viď príloha)
Bod 3. Správa o hospodárení za rok 2015, informácia o finančných dotáciách pre
kluby
Správu o hospodárení predniesol p. Dušan FEJER (viď príloha)
Bod 4. Vyhodnotenie brigádnických hodín za rok 2016
O brigádnickej činnosti informoval p. Dušan FEJER (viď príloha)
Bod 5. Plán práce na rok 2017
S návrhom plánu práce pre rok 2017 oboznámil členskú základňu p. Dušan FEJER.
Po pripomienkovaní plánu bol následne plán na rok 2017 odhlasovaný členskou
základňou
Prítomní
11
Hlasovalo ZA
11
Hlasovalo PROTI
0
Zdržalo sa hlasovania
0
Schválený plán práce na rok 2017 bude elektronicky zaslaný každému členovi LMK
Bod 6. Organizačný poriadok LMK PB
O organizačnom poriadku informoval p. Dušan FEJER

Bod 7. Diskusia, rôzne
Dušan Fejer - svoju účasť zo zasadnutia ospravedlnili nasledovní členovia LMK:
Miloš Hlavčo, Ľudovít Kabáč st. aj ml., Vladimír Kochaník, Peter Ipser,
Ľubomír Balej – pri prevádzkovaní motorového rogala (štart, pristátie) je potrebné,
aby lietajúci členovia uvolnili letový priestor (pristátie s modelom) po nevyhnutnú
dobu činnosti rogala (UL) v danom priestore.
Dušan Fejer – členovia klubu: Marián Šušlík ohlásil ukončenie členstva v LMK PB.
Uznesenie:
- ZTŠČ POBYS uhradí betonáž podlahy v druhej polovici prevádzkovej budovy
LMA Plevník
- Vstúpiť do jednania so susediacim kynologickým klubom o výbere miesta
parkovacej plochy pre obidve strany, pohyb psov po LMA, výrez stromu, údržba
príjazdovej cesty
- Zabezpečiť plastovú nádobu s objemom 1000 litrov za účelom využitia na sociálne
zariadenie s umiestnením na streche prevádzkovej budovy
- Získať informáciu o možnom bode napojenia na elektrickú energiu, vzdialenosť
a následná cenová ponuka na realizáciu
- Možnosť napojenia elektrocentrály na elektrický rozvod (rozvádzač) prevádzkovej
budovy
Bod 8. Schválenie uznesenia
Členská schôdza schvaľuje:
• Prijatie nových členov klubu
• Správu o činnosti LMK za rok 2016
• Správu o hospodárení za rok 2016
• Plán práce pre rok 2017
• Uznesenie
Prítomní
11
Hlasovalo ZA
11
Hlasovalo PROTI
0
Zdržalo sa hlasovania
0
Prílohy: Správa o činnosti LMK za rok 2016
Správa o hospodárení za rok 2016
Plán práce za rok 2017
Prehľad o brigádnickej činnosti za rok 2016

Zapísal: Dušan FEJER

Dňa: 09. 02. 2017

