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Zápis z výroční členské schůze občanského sdružení Spokojené Díly  
  
 
Datum:  16. 3. 2015 
 
Místo konání: Kinosál ZŠ Tyršova 
 
Přítomni: za občanské sdružení Květoslav Pazourek (člen VV a předseda sdružení), Roman Doležal 
(člen VV a místopředseda sdružení), členové sdružení dle prezenční listiny 
(vzhledem k tomu, že se nesešla nadpoloviční většina řádných členů, konala se náhradní členské schůze) 
 
 
Předmět schůzky: 

- Akce sdružení a hospodářské výsledky v roce 2014 
- Schválení úprav stanov sdružení 
- Volba výkonného výboru 
- Akce a rozpočet na rok 2015, jarní brigáda 
- Aktuální stav územního plánu 

 
 
Záznam z jednání: 
 
1. Akce sdružení a hospodářský výsledek v roce 2014 

Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s akcemi pořádanými v roce 2014 a hospodářským 
výsledkem pro rok 2014 
 

2. Schválení úprav stanov sdružení Spokojené Díly, o.s. (nutné dle nového Občanského 
zákoníku) 
Přítomní členové sdružení jednohlasně odsouhlasili změnu stanov ve znění, dle přílohy 
 

3. Volba výkonného výboru sdružení Spokojené Díly, o.s.  
Přítomní členové sdružení jednohlasně zvolili výkonný výbor ve složení Darja, Halvová, Roman 
Doležal, Květoslav Pazourek 

 
4. Akce sdružení a rozpočet pro rok 2015 

Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s plánovanými akcemi pro rok 2015, tedy  
- Jarní brigáda u Mozovského potoka a nového hřiště 18.4.2015 
- Cyklozávod na Dílech květen/červen 2015 
- Drakiáda 10/2015 
- Vánoční zpívaná naDílka 12/2015 
 

5. Aktuální stav územního plánu 
Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s aktuální podobou schváleného územního plánu 
Kuřimi a variantami územních rezerv pro Severní a Jižní obchvat Kuřimi. Všichni přítomní 
jednohlasně vyjádřili nesouhlas s územní rezervou v ÚP Kuřimi. Všichni přítomni jednohlasně 
odsouhlasili, že sdružení bude zastupovat členy sdružení/občany v lokalitě ve věcech kolem jižního 
obchvatu. 
 
 

Kuřim, 17. 3. 2015 
 
 
 
 
 
…………………………………………                              ……………………………….. 
Květoslav Pazourek                                  Roman Doležal 
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