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Zápis z jednání valné hromady  ZČ Rosnatka konané dne 28. 11. 2013 

v budově HS Boží Dar 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni:  Jiří Holý  

Ad 1 - Kontrola zápisu  

- černá skládka u rašeliniště Pernink, trvá, urgovat u MÚ Ostrov a lesů ČR – R. Chlad   

- výstavba VE v k. ú. Pernink není prozatím předmětem projednávání ani na odboru živ. 

prostředí MÚ Ostrov, ani na zastupitelstvu města Pernink, dále sledovat - R. Hohnl  

- propustnost sjezdových tratí s ohledem na výstavbu vleků a lanovek - trvá,  připomínkovat 

při novele stavebního zákona - R.Chlad   

- kontakty s odbor ŽP MÚ Ostrov a Kraslice - splněno, probíhá registrace a žádost o zasílání 

info o správních řízeních na adresu Rosnatky – R. Kovařík, R. Chlad  

- výroba členských průkazů – trvá, návrh připraví ing. arch. Z. Chladová  

Ad 2 - Hospodaření o. s. Rosnatka 

- na účtu o. s. č. 0817241060 je ke dni konání VH 28.11.2013  zůstatek 64.667,30 Kč. Za 

minulé období bylo připsáno 700 Kč  za čl. příspěvky, 56.70 Kč za úroky a  vybráno 14.500 

Kč za zřízení webových stránek – R. Kovář, hospodář o.s.  

Ad 3 - Aktivity pro rok 2014, všichni  

- čištění Goethových skalek  

- přehrádky mokřadů 

-  úklid a údržba přístřešků, dohoda  mezi obcemi /majiteli/ MÚ Ostrov a Kraslice  

- úklid a hlídky v nejnavštěvovanějších lokalitách, spolupráce s policií a hasiči byla započata 

letos  

- příprava naučné stezky  rašeliniště Pernink – R. Hohnl, R. Holý, R. Chlad . 

Ad 4 - Webové stránky 

- webové stránky zřízeny, adresa www. rosnatka.brontosaurus.cz – F. Majkus  

http://rosnatka.brontosaurus.cz/


 

Ad 5 - Aktualizace kontaktů 

přílohou  zápisu bude prezenční listina s kontakty na členy o. s.  

Ad 6 – Příspěvky a registrace u hnutí Brontosaurus  

VH odsouhlasila  výši členských příspěvků  dle dispozic  hnutí Brontosaurus, jejímž je o.s. 

Rosnatka  členem, ve výši  250 Kč/rok, za rodinného člena 10 Kč. Vybráno na rok 2014 

1.790 Kč, viz prezenční listina, přes účet Rosnatky budou přeposlány na účet hnutí 

Brontosaurus  

Ad 7- Různé  

- díky rekultivaci rašeliniště v Perninku se vylepšilo mikroklima a vodní hospodářství v této 

lokalitě  

- o.s. Rosnatka připomínkovala stavbu mostu na cyklotrase v Perninku a stavbu betonové zdi 

na dojezdu sjezdovky  

- zřídit sekci na webových stránkách – negativní  jevy v regionu působnosti Rosnatky,  např. 

foto černé skládky, návrh na řešení – F. Majkus  

- připravit zprávu pro ČTK - působnost a existence Rosnatky, R. Chlad, F. Majkus, p. 

Kopřivová  

- nabídnout Svazu měst a obcí našeho regionu na jejich stránkách odkaz na stránky Rosnatky - 

R. Chlad, S. Kabeš, F.  Majkus  

  

  

Rudolf Chlad 

předseda o. s. Rosnatka  

 


