Usnesení z náhradního zasedání
Letní členské schůze ZO ČZS Holosmetky konané 28.8.2021
_________________________________________________________________________________________________
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1
1.1

Členská schůze vzala na vědomí:
informaci o průběhu transformace ZO ČZS Holosmetky na Vodovod Holosmetky, z.s..

2
2.1

Členská schůze potvrdila:
v souladu s bodem 1.2.2 Usnesení z členské schůze ZO ČZS Holosmetky konané dne 31.3.2016 a s bodem 2.1 Usnesení
z členské schůze Vodovod Holosmetky, z.s. konané dne 31.3.2016 předání veškerého majetku Vodovodu Holosmetky, z.s.
(IČ: 046 42 783) na základě Darovací smlouvy ze dne 31.7.2021 a podle soupisu potvrzeného kontrolními komisemi obou
spolků skládající se z:
- nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na LV 2667,
- peněžní hotovosti na běžném účtu 19 23 111 379 / 0800 ve výši 1 346 735,53 Kč (stav k datu převzetí, tj. k 31.7.2021),
přičemž číslo účtu zůstává zachováno,
- ostatního majetku,
v souladu s bodem 1.2.3 Usnesení z členské schůze ZO ČZS Holosmetky konané dne 31.3.2016 a s bodem 2.2 Usnesení
z členské schůze Vodovod Holosmetky, z.s. konané dne 31.3.2016 předání všech závazků a pohledávek Vodovodu
Holosmetky, z.s. a jejich kontinuální pokračování (platnost) pod Vodovod Holosmetky, z.s. do jejich změny s tím, že kde je
uvedeno ZO ČZS Holosmetky je myšlen Vodovod Holosmetky, z.s..

2.2

3
3.1
3.2

3.3

Členská schůze informuje členy že:
je již možné ukončovat členství v ZO ČZS Holosmetky vystoupením (činnost a majetek ZO ČZS Holosmetky plně převzal
Vodovod Holosmetky, z.s.),
ukončit členství vystoupením mohou členové s evidovanou e-mailovou adresou zasláním e-mailu z této evidované e-mailové
adresy, ve kterém oznámí vystoupení, jinak doručením listinné podoby („na papíře“) oznámení o vystoupení na adresu sídla
ZO ČZS Holosmetky nebo kterémukoliv členovi výboru (členství pak zaniká dnem, ve kterém bylo oznámení doručeno),
členové, kteří neukončí členství do 31.12.2021, musí počítat s členským příspěvkem ČZS za rok 2022 (150,-- Kč) a převzetím
zbytkové organizace.
Poznámka: - V případě, že by většina členů ZO ČZS Holosmetky ukončila členství do 31.10.2021, tak by bylo možné do konce roku svolat
mimořádnou členskou schůzi (zbývajících členů) a rozhodnout o dobrovolném zrušení bez likvidace (pro dobrovolné zrušení
je zapotřebí ⅔ hlasů všech (zbývajících) členů; ZO ČZS Holosmetky již nevlastní žádný majetek a v té době by již neměla mít
žádné závazky ani pohledávky - viz bod 4.2 níže).

4
4.1

4.2

4.3

5

Členská schůze ukládá výboru:
informovat všechny členy o stavu transformace, možnosti ukončení členství v ZO ČZS Holosmetky (viz bod 3 výše)
a souvisejících úkolech zasláním tohoto Usnesení (členům s evidovanou e-mailovou adresou jako PDF, ostatním poštou)
a zveřejněním tohoto Usnesení na webových stránkách a vyvěšením na vhodných místech na Holosmetkách,
zajistit převod všech potřebných smluv, registrací a dalších úkonů souvisejících se změnami ve vlastnictví majetku podle
bodu 2.1 a s provozováním vodovodu a převod závazků a pohledávek na Vodovod Holosmetky, z.s. pokud možno do
31.10.2021,
v okamžiku, kdy to bude možné (viz bod 4.2 a poznámka u bodu 3.3) svolat členskou schůzi (zbývajících členů) k rozhodnutí
o dobrovolném zrušení ZO ČZS Holosmetky bez likvidace a návazně formálně ukončit činnost ve vztahu k Finančnímu úřadu
a dalším a návaznými administrativní úkony ve veřejném (spolkovém) rejstříku.
Členská schůze schválila, že Usnesení a podobné materiály budou rozesílány poštou pouze členům bez e-mailu (tj. ostatním
budou zasílány e-mailem).

—————————————————— * ——— * ——— * ——— * ——— * ——————————————————
Hlasování o Usnesení jako celku: pro 45 proti 0, zdrželo se 0, v době hlasování přítomno 45 členů.
Shodu čistopisu se schválenou pracovní verzí ověřila návrhová komise ve složení: Ing. Zbyněk Smetana a Ing. Vladimíra Horecká.
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