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

Zápis z jednání valné hromady ZČ Rosnatka konané dne 20. 11. 2015
v budově HS Boží Dar
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Kontrola zápisu z minulé VH
- výstavba větrných elektráren není v současnosti v regionu projednávána
- novela stavebního zákona (propustnost sjezdovek) – trvá, zodpovídá Chlad sen. a R. Hohnl
- v oblasti Přebuzi došlo ke značnému posunu, byla schválena a staví se naučná stezka (NS),
k následnému provozování NS Přebuz vyvolat jednání s panem Hejkalem z MÚ Kraslice –
zodpovídá R. Kovařík, R. Chlad, R. Kovařík podal podrobnou zprávu z jednání při
povolování a výstavbě NS Přebuz
- obdobnou zprávu podal R. Holý o jednáních a výstavbě naučné stezky Perninské rašeliniště,
kterých se účastnili členové o. s. Rosnatka, dále podal zprávu o přípravě a výstavbě NS
Historická těžební díla v k. ú. Pernink, připravuje komise pro cestovní ruch s obcí Pernink a
se členy o. s. Rosnatka
- černá skládka Hřebečná, podklady předány MÚ Ostrov panu Čepelákovi k vyřízení
- úklid odpadků členy o. s. Rosnatka probíhal průběžně po celé léto
- probírka na hromadě hlušiny v Hájích pod Rýžovnou - splněno
2. Hospodaření – informace předal za nepřítomného hospodáře R. Kováře podal R.
Chlad sen.
- ke dni konání VH je zůstatek na účtě 67 218, 52 Kč
- účet předložen účastníkům VH
- na FÚ Ostrov podáno za o. s. Rosnatka daňové přiznání za rok 2014
3. Aktivity pro rok 2015
- přehrádky mokřadů – trvá, všichni
- úklid odpadků na frekventovaných místech – trvá, všichni
- výstavba naučné stezky Perninské rašeliniště – probíhá
- 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 bude
probíhat i v roce 2016
- jednání s MÚ Kraslice - p. Hejkal, následně s Agenturou ochrany přírody K. Vary ohledně
chráněného území Přebuz, splněno
4. Aktualizace adres, emailové spojení – beze změn
- 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
- členské příspěvky zaplaceny všemi členy v celkové výši 1 780,- Kč
- VH souhlasí s transformací o. s. Rosnatka na spolek, transformaci připravuje za o. s.
Rosnatka hnutí Brontosaurus
6. Různé
- webové stránky o. s. Rosnatka fungují, www.rosnatka.brontosurus.cz
- jednání na MÚ Kraslice o vytvoření informačního materiálu o NS Přebuz
do infocenter (zodpovídá R. Kovařík), dále zakreslení NS do turistické mapy (informaci
panu Rohlíkovi podá S. Kabeš)
- jednání na KČT o červeně značené hřebenovce, zodpovídá R. Chlad
- zpevnění Jindrovy cesty v k. ú. Abertamy – dotaz na p. Čepeláka MÚ Ostrov, zodpovídá R.
Chlad

Zapsal:
R. Chlad,
předseda o. s. Rosnatka

