ROSNATKA, o. s.
362 62 BOŽÍ DAR 58, tel. 602 145 365

Zápis z jednání valné hromady ZČ Rosnatka konané dne 12. 11. 2014
v budově HS Boží Dar
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Rudolf Hohnl, Václav Vostrovský, Dagmar Chladová ml.
Hosté: Tomáš Čepelák – odbor ŽP MÚ Ostrov, Ludmila Ceková - dtto

Program:
1. Kontrola zápisu z minulé VH
- likvidace skládek v regionu působnosti o. s. Rosnatka probíhají ve spolupráci s MÚ Ostrov a
Kraslice
- výstavba větrných elektráren není v současnosti v regionu projednávána
- novela stavebního zákona (propustnost sjezdovek) – trvá, zodpovídá Chlad sen. a R. Hohnl
- v oblasti Přebuzi se podařilo díky iniciativě R. Kovaříka vytvořit společné hlídky s policií,
hasiči a MÚ Kraslice, omezit počet ohnišť a provoz čtyřkolek
2. Hospodaření – informace předal R. Kovář, hospodář
- ke dni konání VH je zůstatek na účtě 65 433, 25 Kč (R. Holý věnoval sponzorský dar 500
Kč)
- účet předložen účastníkům VH
- na FÚ Ostrov podáno za o. s. Rosnatka daňové přiznání za rok 2013
3. Aktivity pro rok 2015
- šetření na místě černé skládky suti Hřebečná – zodpovídá S. Kabeš, T. Čepelák, Chlad sen.
- přehrádky mokřadů – všichni
- úklid odpadků na frekventovaných místech – všichni
- osazení nových cedulí na Přebuzi – zodpovídá R. Kovařík
- jednání s obecními úřady o úklidu a údržbě přístřešků – zodpovídá Chlad sen.
- výstavba naučné stezky Perninské rašeliniště – stav a možnosti projednat za účasti o. s.
Rosnatka (Chlad sen.), MÚ Ostrov a pana Melichara
- zasílat materiály k doplnění webových stránek o. s. Rosnatka, např. fotografie z akcí apod.
- probírka na hromadě hlušiny Háje pod Rýžovnou na záchranu lišejníků, mechů a hub
- jednání s MÚ Kraslice - p. Hejkal, následně s Agenturou ochrany přírody K. Vary ohledně
chráněného území Přebuz, zodpovídá R. Kovařík a Chlad sen.
4. Aktualizace adres, emailové spojení
- provedeno: kovar.rudolf@seznam.cz, kabes@hscr.cz, chladr@email.cz (R. Chlad sen.),
r.chlad@senam.cz, r.kovarik@email.cz, holy.ruda@volny.cz, dasachladova@gmail.com,
hopski@volny.cz (Rudolf Hohnl), vostrov@hotmail.com
5. Registrace, spolupráce s hnutím Brontosaurus, členské příspěvky
- zjistit výhody registrace ZČ Rosnatka v hnutí Brontosaurus, transformace o. s. (R. Chlad
bude konzultovat s dr. Deverovou a MÚ Ostrov)
- členské příspěvky zaplaceny všemi členy v celkové výši 1 780,- Kč

6. Různé
- členové informováni o vyčištění a uklizení Dračí skály u Perninku a zlikvidování náletu na
hromadě hlušiny v Hájích pod Rýžovnou
- objekt kasáren Hřebečná prodán soukromému subjektu z Plzně
- všem členů rozdány nové členské průkazy
- webové stránky o. s. Rosnatka fungují, www.rosnatka.brontosurus.cz
Zapsal: R. Kovář
R. Chlad
předseda o. s. Rosnatka

