
                                                                                ZÁPIS 
                           ze schůze výboru SRPT z úterý 12. října 2021, Saloon U Supa-Turnov 
 
Přítomni:    Ing. Jaromír Ducháč, Marie Hamadová, Ing. Miloslav Carda, Ing. Božena   
                     Honzáková, Marie Homolková, Ivan Veselý, Otakar Grund. 
Omluveni:  Vladislava Ejemová, Jaroslava Karásková, Ing. Milena Bornová, Ing. Ludmila 
                     Sehnoutková. 
Nepřítomni:Jarmila Ježková, Jaroslav Novotný, Olga Müllerová, Jiří Kohoutek. 
 
Program:   Informace o doplnění programu oslav 750 let zal. města a 30. let SRPT (Grund). 
                   Požadavek na spolufinancování města Turnova pro výrobu pamětní desky na  
                   obelisk u stromu milénia v parku „Kultury a oddechu“ předá Odboru kultury  
                   O. Grund do 20. X. t.r. Ten současně informoval, že starosta Ing. T. Hocke  
                   předběžně souhlasil s jejím současným odhalením, osobní účastí (21. 5. 2022) a  
                   také s možným poskytnutím foyeru Nové radnice pro prvotní evidenci a přivítání  
                  „Rodáků“ téhož dne. 
 
                   Konečné vyúčtování Letních koncertů na H. S. bude předáno na schůzi výboru 
                   26. X. 2021. (O. Grund). 
 
Návrhy:    První z Letních koncertů r. 2022 uspořádat v Turnově při oslavách 30. výročí  
                  spolku (navrhla M.Hamadová). 
                  Podle nabídky p. Nejedla z Hodkovic uskutečnit jarní prohlídku historických míst   
                  Hodkovic n. Moh. (navrhla a zajistí Ing. B. Honzáková). 
                  Pokračovat v bližších kontaktech se spolky ve Světlé (návrh Ing. J. Ducháč). 
                  Podobně i se spolkem J. Dědiny v Tatobitech, navázat i spolupráci se spolkem v  
                  Jičíně. (navrhl a zajistí O. Grund). 
                  Předvánoční posezení členů v restauraci U Kreysů je zajištěno (Ing. J. Ducháč). 
                  Vzhledem k malé účasti členů výboru bylo upuštěno od hlasování o návrzích. 
 
Různé:    Ing. B. Honzáková podotkla, že hlasování na první schůzce o členech pro obsazení  
                funkcí výboru mělo proběhnout o každé osobě zvlášť. Předseda Grund vysvětlil,  
                že bylo postupováno přesně podle stanov. Jednatelka V. Ejemová přečetla návrh  
                způsobu hlasování a členové souhlasili se společnou volbou do funkcí. Hlasování  
                (11/0/0). Podle předloženého návrhu pak bylo hlasováno v zadokumentovaném  
                počtu (7/3/1)-viz. zápis. Písemný záznam návrhu o průběhu schůze V. Ejemové i  
                výsledku hlasování je založen u jednatelky spolku, je potvrzen předs. Revizní komise  
                Ing. L. Sehnoutkovou a je komukoliv k dispozici. 
 
Dodatek: Pan J. Kohoutek souhlasí s tím, že povede a dokončí kroniku spolku do doby valné 
                 hromady v lednu 2022, kdy funkci předá nově zvolenému nástupci.        
 
               Příští schůze výboru SRPT bude v úterý 26. X. 2021 ve 14.30 v Saloonu U Supa. 
 
               V nepřítomnosti jednatelky V. Ejemové zapsal O. Grund v. r. 
 
 



 
         


