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Zápis č. 2 

z členské schůze reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ konané dne 4.12.2018  
v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí 

Přítomni: viz prezenční listina 

1/ Schůzi zahájila předsedkyně p. Hana Pauková. Na úvod seznámila přítomné s organizací dnešní 
členské schůze /volby na pozici předsedy, místopředsedy, ekonoma a členy kontrolního orgánu/ a 
s jejím programem. 

2/  Volba mandátové komise ve složení: p. M. Krahulcová, p. M. Štěpánková, 
        „     návrhové a volební komise ve složení: p. M. Applová, p. D. Nový, 
        „     osoby pověřené kontrolou zápisu: p. Hana Pauková 
        „     ověřovatele zápisu: p. Martina Štěpánková 
 
3/ Za mandátovou komisi sdělila p. M. Krahulcová zjištěný stav přítomných delegátů – z celkového 
počtu 59 registrovaných členů z.p.s. je přítomno 32 členů, členská schůze je usnášeníschopná. 

Volební komise provedla hlasování jednotlivých pozic nejvyššího orgánu z.p.s., o jejím 
výsledku je pořízen samostatný zápis /viz příloha/. 
 
4/ Zpráva o činnosti organizace za r. 2018 – hodnocení jednotlivých akcí: 

- účast v celostátní akci MARS 2018 / Letohrad 3.3.2018, účast 27 členů, 
- jednodenní setkání spojené s přednáškou Doc.MUDr. D. Horákové, Ph. složeníD. /Dolní 

Libchavy 24.3.2018 – účast 34 členů, 
- jarní rekondice /penzion Pastviny 21. až 27. 4. 2018 – účast 17 členů,  
- podzimní rekondice /penzion Pastviny 6. až 12.10.2018 – účast 22 členů, 
- účast ve 2. Roskiádě -  celostátní sportovní hry v Nymburku 21. až 23.9.2018-účast 8 členů,       

 
5/ Zprávu o hospodaření organizace v roce 2018 přednesla p. Iveta Nováková.  

- Účetní rok není ještě ukončen, bylo zhodnoceno složení přijatých dotací a avizován 
předběžný výsledek hospodaření. Dotace přijaté od měst a obcí v roce 2018 byly všechny 
řádně vyčerpány, státní dotace na přednášky nebyla dočerpána, 1 tis. Kč byl vrácen zpět na 
účet Unie ROSKY, ostatní státní dotace byly vyčerpány v plné výši. 

 
6/ Návrh na usnesení 
 
V Ústí nad Orlicí dne 4.12.2018 
Zapsala:  Iveta Nováková, v.r. 
 
Kontrola zápisu: Hana Pauková, v.r. 
Ověřovatel zápisu: Martina Štěpánková, v.r. 
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