
Zápis ze schůze dne 15. 5. 2014 

Přítomni:  

Tomáš Ciniburk 

Miroslav Hrdina 

Maria Křepelková 

Vítězslav Mamica 

Kateřina Novotná 

Martin Pangrác 

Miloš Rašek 

 

1) Zahájení schůze v 19hod (Vítězslav Mamica) 

2) Volba mandátové a dvoučlenné volební komise - zvoleni Miroslav Hrdina, Martin Pangrác;  

3) Volba komise pro usnesení a zápis včetně ověřovatele - Maria Křepelková a Kateřina Novotná  

4) Zpráva o činnosti OSSH za období 8/2013 – 5/2014; zpráva o odevzdání daňového přiznání OSSH 
v 4/2014 - Miloš Rašek 

5) Zpráva o hospodaření (pokladna a stav účtu OSSH) - Andrea Dančišinová, v zastoupení Vítězslav 
Mamica 

6) Informace o seniorparku a aktuálním stavu získaných prostředků (viz Zpráva o hospodaření OSSH 
ke dni 15. 5. 2014) - Vítězslav Mamica 

7) Různé a diskuse k předloženým zprávám a informacím 

- informace o předání stanoviska OSSH k projekt BLK Slavia Praha o. s. na stadiónu 
v Hloubětíně 

- informace o podání přihlášky  OSSH k účasti na řízení o umístění stavby Sportovní hala 
Hloubětín; OSSH se smí vyjádřit pouze k vlivu podaného projektu na životní prostředí; své 
stanovisko musí OSSH sdělit ÚMČ Prahy 14 nejpozději do 14 dnů od konání územního řízení; 
předseda OSSH svolá k věci mimořádnou schůzi 

- informace o průběhu a vítězných návrzích architektonické soutěže na výstavbu KC; starosta 
Prahy 14 Radek Vondra přislíbil, že vítězný projekt bude vybrán do konce volebního období  

- návrh na úpravu stanov OSSH dle nového občanského zákoníku 

- návrh na rozšíření stávajícího pětičlenného výboru na sedmičlenný 

- návrh na oslovení politických stran před volbami; dopis s oslovením vytvoří Tomáš Ciniburk 
a Martin Pangrác 



8) Volba výboru OSSH – zvoleni: Miloš Rašek, Vítězslav Mamica, Maria Křepelková, Kateřina Novotná, 
Miroslav Hrdina, Tomáš Ciniburk, Martin Pangrác 

9) Volba předsedy OSSH – navrženi: Tomáš Ciniburk – zvolen 6 hlasy 

10) Volba dvou místopředsedů OSSH – navrženi: Miloš Rašek, Vítězslav Mamica - zvoleni 5 hlasy 

11) Schválení usnesení OSSH (viz příloha) připravené komisí a zprávy o hospodaření připravené A. 
Dančišinovou (viz příloha) 

10) Závěr 

 

Zapsala: K. Novotná 

 

 


