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Zápis z jednání členské schůze OS Kostelík 
 
Členská schůze se konala dne 14.8.2010 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 
14:00hod. 
 
Program: 

1 Schválení programu schůze  
2 Zpráva o činnosti 
3 Zpráva o hospodaření 
4 Volba orgánů OS 
5 Program na další období 
6 Diskuze 

 
Na schůzi se zaregistrovalo 26 členů OS Kostelík a schůze je usnášeníschopná. 

1. Schválení programu schůze. 
PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
26        0           0  
 

2. Zpráva o činnosti. 
 
Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti OS Kostelík za období 2009/2010. 
Zhodnotil plnění plánu programu na toto období. Z programu se podařilo naplnit tyto cíle: 

• Vánoční koncert 
• vydání almanachu Historie Kostelíka 
• vydání nástěnného kalendáře na rok 2010 
• pálení čarodějnic 
• I. ročník Skotsko v Kostelíku 
• II. ročník kursu pletení a keramiky 

 
Z plánu akcí byla zrušena výstava „Jak se dříve žilo“ z důvodu časové tísně. 
 
Jednání s Římskokatolickou církví o pronájmu kaple sv. Máří Magdaleny bylo prozatím 
ukončeno z důvodu nevyjasnění pojištění kaple. 
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Vybudovaní cesta kolem pole bylo odloženo z důvodu dotačního zemědělského 
programu jedné za majitelek pozemku a plnění tohoto cíle je posunuto až do skončení 
dotačního programu,které bude v roce 2013.  
 
Další neplánované akce: 

• otevření letní knihovny v kapli sv.Máří Magdaleny v měsících 07/08 každou 
sobotu od 10:00-11:00 

• vydání Kosteláckých novin (jako příloha Slabeckého zpravodaje) 
• zprovoznění kompostárny a nákup drtičky větví 
• vývěska OS Kostelík 
• vybudování vyhlídkového místa v lokalitě Plazy 

 
Schválení zprávy o činnosti. 

PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
26        0           0  
 

3. Zpráva o hospodaření 
Pokladník OS Kostelík Milan Let přednesl zprávu o hospodaření za období 2009/2010 a 
zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a výdaje sdružení. Významnou položkou v rozpočtu 
bylo získání grantu od Nadace VIA na vybudování vyhlídkového místa v lokalitě Plazy a 
dokončení lesní cesty k tomuto místu. 
 
Schválení zprávy o hospodaření. 

PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
26        0           0 
  

4. Volba orgánů OS Kostelík 
 Do výboru OS Kostelík byli navrženi stávající členové výboru Petr Klaub, Radim Perlín, 
Milan Let. Za revizora OS je navržen p.Karel Balík. Další nominace nebyly předloženy. 
 
Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba 

PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
23        0           3  

 
Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta 

PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
23        0           3  
 

Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína 
PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
23        0           3  
 

Členská schůze volí za revizora OS Kostelík p.Karla Balíka 
PRO    PROTI     ZDRŽEL SE 
26        0           0 
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5. Program na období 2010/2011 
 
Plán činností 2010 
• zasklení oken a usazení poklopu ve věžičce kaple sv.Máří Magdaleny 
•  trvale položené osvětlení Vánočního stromu do země a slavnostní zdobení a 

rozsvěcení vánočního stromu na návsi 
•  III. Vánoční koncert 
 
Plán činností 2011 
 
• III. pálení čarodějnic 
• II. Skotsko v Kostelíku 
• turnaj v petanque 
• návštěva veřejnosti nepřístupných rezervací v CHKO Křivoklátsko s průvodcem a 

odborným výkladem 
 

6. Diskuze 
 
Návrh pí.Věry Perlínové a pí. Ivany Černé,aby při Vánočním koncertu pořádaném 
18.12.2010 návštěvníci sborově zazpívali Rybovu Českou mši vánoční.  
 
Stížnost pí.Ivany Černé na nedodržování pořádku v okolí popelnic na tříděný odpad a její 
žádost na všechny přítomné k větší ohleduplnosti při ukládání odpadu (někteří již v 6hod. 
nebo naopak až po 22hod), který způsobuje hluk a na problém s umisťováním odpadu 
mimo popelnice. Dále pí.Černá informovala o požadavku na přesun popelnic,který dala 
na městys Slabce. 
 
 
Zapsal: Petr Klaub 
 
Ověřil: Milan Let, Radim Perlín 
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