
Zápis z členské schůze OS BB
 

 Datum konání: 9. února 2013

 Místo konání: sál restaurace Sokolka v Ostravě – Muglinově

 Počet přítomných členů OS BB: 55

 

 Průběh schůze:

 

-      od stolečku s prezencí přišla informace, že se zatím nedostavil nadpoloviční počet členů OS BB

-      předsedající schůze Lukáš Bialek oznámil, že podle Osnovy OS není zatím schůze usnášeníschopná a že    se 
počká 15 minut

-      Lukáš Bialek navrhl do volební komise Moniku Rohanovou jako předsedkyni a jako členy Ondřeje Pyše a 
Zdeňka Nováka. Nabídku účasti ve volební komisi nikdo z pléna nereflektoval

-      ani po 15 minutách se nedostavil nadpoloviční počet členů OS BB a schůze tedy byla v duchu Stanov 
usnášeníschopná díky přítomnosti patnácti zakládajících členů OS

-       Jiří Holiš přečetl Zprávu o činnosti OS BB za uplynulé období

-      zpráva byla hlasováním jednomyslně schválena

-      Michal Hřebačka přečetl Zprávu revizní komise o hospodaření OS BB za uplynulé období

-       zpráva byla přítomnými vzata na vědomí

-      Jaroslav Kula přečetl návrh finanční spoluúčasti OS BB na revitalizaci trávníku fotbalového klubu Rapid 
Muglinov

-      zástupce Rapidu Muglinov poděkoval za vstřícný krok a seznámil přítomné detailněji se záměry a cíli projektu

-      Lukáš Bialek vyzval přítomné k diskuzi na předložený návrh

    v diskuzi zejména zaznělo:

- jak přispěje projekt ke zviditelnění OS?
- proč se navrhuje uzavřít smlouva o následném bezplatném užívání hřiště Baníkem pouze na pět let?
- jakým procentuálním finančním podílem se obě strany na projektu zúčastní?
- otázka na možnost získání dotací na projekt (z města, z fotbalu, …)
- proč nejdeme s uvažovanou sumou někam jinam, proč zrovna Muglinov?
- které smlouvy se budou uzavírat? Vedle smlouvy OS s Rapidem je nutná smlouva OS s Baníkem. 

Smlouva  Rapidu s Baníkem byla zamítnuta.
- diskuze o skutečných nákladech na provoz různých hřišť a kalkulace účelnosti občanským sdruženém 

vynaložených peněz.
- požadavek, aby ve smlouvě mezi OS a Rapidem byl zahrnut i požadavek na pětiletou opci za předem 



specifikovaných podmínek (náklady napůl?).
- otázka na začátek prací, nejpozději začít na konci dubna 2013, pak 8 týdnů klid pro usednutí podloží, 

zasít trávu a minimálně tři týdny zavlažovat bez vstupu na trávník
- návrh na majetkový vstup OS do Rapidu Muglinov se valné většině přítomných nelíbil

- v průběhu diskuze na téma „Muglinov“ byla vyhlášena pětiminutová přestávka, která se protáhla na dvacet 
minut.

-       po skončení diskuze následovalo hlasování. V době hlasování bylo přítomno 54 členů, kteří disponovali silou 
114 hlasů. Pro schválení návrhu vstoupit do projektu bylo potřeba 58 hlasů.

-       po spočtení hlasů volební komisí bylo zjištěno, že pro bylo 113 hlasů, jeden se zdržel (lépe řečeno majitel 
hlasu již odešel před hlasováním).

-      návrh na finanční vstup s omezením do 300 000 Kč OS BB do projektu revitalizace trávníku fotbalového hřiště 
Rapid Muglinov a následného bezplatného využívání dvěma mládežnickými týmy FC Baník Ostrava po 
dobu pěti let s následnou opcí byl schválen.

-       Lukáš Bialek vyzval přítomné k diskuzi na jakékoli téma spojené s OS BB

       v diskuzi zejména zaznělo:

- jak zlepšit lákání podnikatelských subjektů do OS
- návrh na uspořádání náborových akcí např. formou koncertu (výbor OS navrhovatele informoval, že to byl 

jeden z prvních návrhů, ale narazil na nezájem a finanční náročnost)
- návrh na marketingové využití otevření zrevitalizovaného hřiště nějakým fotbalovým zápasem (určitě se 

něco takového uskuteční)
- zájem členů o účast „prostých“ členů OS na schůzi výboru (akceptováno, je možno přijít)
- upozornění, aby při realizaci projektu „Muglinov“ byla každá smlouva pečlivě prostudována (považováno za 

samozřejmost)
- návrh pomocí členů s realizací projektu (každý někoho zná, mnozí mají možností zapojení v činnostech, 

kterých bude potřeba)
- zlepšit nábor honorárních členů (J. Kula informoval o „úspěšnosti“ při Silvestrovském zápase starých gard 

Baníku a Vítkovic)
- informace že 20. února 2013 v 18:00 hodin se bude konat setkání členů OS BB s vedením Baníku 

(Šafarčík, Adámek),přijít mohou i nečlenové
- připomenutí zaplacení členského příspěvku za rok 2013 do 31. března 2013
 

Zapsal Jaroslav Kula, v Muglinově 9. února 2013


