Zápis a usneseníz2.Ya|né hromady
oBČANsKÉHosoRuŽEtvÍ pno zÁcHneruU KosTELA A FARY v TRMIcÍcH
-,,FIAT VOTUNTAS TUA'

Dne 2].. 04' 2072 se uskutečnilo jednání 2.Yalná hromady oBČANsKÉHosonuŽEtvÍ
PRo ZÁCHRANU KoSTELA A FARY v TRMICÍCH - ,,FIAT VotUNTAs TUA'
(dále jen občanskésdružení) za účelemschválení qýročnízprávy o činnosti občanského
sdruženíza rok 201"J' a poskytnutí informací v dosavadním působeníobčanského
sdruženíve věci záchrany kostela Narození Panny Marie v Trmicích.

Zápis z iednání 2. Valné hromady občanskéhosdružení
Přítomni: Jiřina Kimlová, Ludmila Doubkovó, Ing. Zdeněk Krůta, Jan Gottfried, Mgr. Klóra
Klenerová, Mgr. Marie Gottfriedová, oto Neubauer, Jan Houžvička,PaedDr. Anna Rauerovó
omluven: Ing. Petr Novotný

Valná hromada občanskéhosdruženr:
L.

Schválila Výročnízprávu o činnosti občanského sdružení zarokZ}1'L

2.

Schválila qýši členských příspěvků fqýše členských příspěvků byla ponechána
beze změny)

o

Ročníčlenský příspěvek občanského sdruženíbyl ponechán v této qýši:
- Řaany členský příspěvek: 250,- Kč
- Členský příspěvek členůRady občanského sdružení:500,- Kč

Yzala na vědomí informace o činnosti občanskéhosdruženía plánovaných
krocích do budoucna, které přednesla všem přítomným předsedkyně občanského
sdružení.
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Zapsala: Mgr' Marie GottfrÍedová, 22. 04. 2012
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Usnesení
z2.Yalné hromady
oBČANsKÉHospnuŽEruÍ pno zÁcHneruU KoSTELAA FARYv rnnaIcÍcH
-,,FIÁT VoLUNTAS TUA'
konané dne 21. 04.2ot2
Valná hromada ogČnNsrÉHosoRuŽEtvÍ pno zÁcunnnu KosTEtA A FARY v rRuIcÍcH
- ,,FIAT VOLUNTAS TUA" fdále jen občanskésdružení)

Schválila:

Výročnízprávu o činnosti občanského sdružení zarok2077
Výši ročníhočlenskéhopříspěvku, a to:
. Řáaný členslqý příspěvek: 250,- Kč
. Člensw příspěvek čIenůRady občanskéhosdružení:500,- Kč

II.

Vzala na vědomí:

o

Informace o činnosti občanského sdruženía plánovaných krocích
do budoucna, které přednesla všem přítomným předsedkyně občanského

sdružení.
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Trmicích,22.04.2012
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