
Zápis z valné hromady Novojičínského sdružení podnikatelů, konané dne
9.1.2006 v 19.00 v restauraci Šatlava v Novém Jičíně.

Valná hromada Novojičínského sdružení podnikatelů byla řádně svolána v souladu se
stanovami do restaurace Šatlava na 19.00.
Jednání valné hromady řídil MVDr.Milan Šturm, který po zahájení schůze v 19.10 požádal
přítomné členy o uctění památky člena sdružení pana Biskupa, který zemřel v roce 2005.
Valnou hromadou byl následně odsouhlasen následující program zasedání :
___________________________________________________________________________
Program valné hromady :

Volba mandátové komise
Volba společné návrhové a volební komise
Zpráva o činnosti – předseda Mgr. Honzek
Zpráva revizní komise – p. Kodada Alexander
Vystoupení hostů – Mgr.Týle, Ing.Bárta, Ing.Bartoň  (dotazy na hosty)
Zpráva mandátové a volební komise
Volba rady Novojičínského sdružení – návrh stávající rady sdružení
Volba revizní komise – návrh stávající rady sdružení
Diskuse
Usnesení
Slavnostní večeře
Závěr
__________________________________________________________________________________________
Tento program schůze byl schválen jednohlasně všemi přítomnými a valná hromada se
následně řídila schváleným programem zasedání.

� Byla provedena volba mandátové komise ve složení Krestová I., Chumchálová A. –
členové zvoleni aklamací jednohlasně.

� Byla provedena volba společné návrhové a volební komise ve složení Honzek B.,
Javorková M. a Rovan S., členové zvoleni aklamací jednohlasně.

� Pan Mgr.Břetislav Honzek přednesl zprávu o činnosti rady a sdružení za období od
poslední schůze sdružení, ve které vyhodnotil zejména spolupráci s Městem Nový Jičín
jako spolupráci na relativně již velmi dobré úrovni. Dále se pan předseda zabýval otázkou
přistoupení nových členů v návaznosti na zprovoznění internetových stránek sdružení.

� Pan Alexander Kodada přednesl zprávu revizní komise. Revizní komise při svých
kontrolách neshledala závad v hospodaření.



� Dále vystoupil pan starosta – Mgr.Ivan Týle. Pan starosta oznámil přítomným, že letošní
termín konání městských slavností byl Radou Města Nového Jičína stanoven na 9. září
2006. V této souvislosti pan starosta poděkoval jménem Rady města za sponzorské dary,
kterými přispěli podnikatelé na konání městské slavnosti v roce 2005. Díky těmto
příspěvkům je rozpočet městské slavnosti nadále vyrovnaný. Pan starosta dále přítomné
informoval o plánované rekonstrukci loubí a plochy Masarykova náměstí a o kulturním
létě, které se bude jako každoročně konat na tomto náměstí. Pan starosta také ocenil
hezkou úpravu zahrádek na náměstí a v přilehlých uličkách a nabídnul přítomným
spoluúčast na akcích, které pořádají naše partnerská města Novellara, Gorlitz, Epinal,
Swientlochowice a další. Byla zmíněna i plánovaná průmyslová zóna v lokalitě za
hřbitovem a byla vedena diskuse o smysluplnosti a návratnosti těchto investic. Byly
zmíněny například firmy Philips, Toyota (Kolín u Prahy) a plánovaná průmyslová zóna
v Nošovicích, připravovaná pro firmu Hyundai a problematika velkých průmyslových zón
obecně. Byla podána informace o letošním zavedení bezbariérové autobusové dopravy na
území města a okolních obcí – na nákup autobusů nám budou poskytnuty finanční
prostředky s původem v EU. Dále se pan starosta zabýval novým správním řádem a jeho
dopady na úředníky radnice i na občany našeho města zejména s ohledem na nesmyslný
nárůst byrokratických omezení, složitostí a předpisů. V závěru pan starosta popřál
přítomným hodně zdraví a úspěchů v podnikání i v osobním životě a ještě lepší spolupráci
Novojičínského svazu podnikatelů a Města Nový Jičín.

� Pan místostarosta Ing.Vladimír Bárta podal informaci o schváleném rozpočtu města na
rok 2006, který mimo jiné obsahuje i cca 176 milionů na investiční akce. Dále zmínil
složitost jednání s jednotlivým správci sítí v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
Masarykova náměstí.

� Vedoucí živnostenského úřadu – pan Ing.Stanislav Bartoň ve svém vystoupení oznámil
termín konání Veletrhu Novojičínska na 22. – 23.4.2006. Pan Ing.Bartoň dále upozornil
na problematiku nového správního řádu, který platí od 1.1.2006. Byl vyhodnocen vánoční
jarmark na náměstí s tím, že pro další jarmark je již opět počítáno s navýšením počtu
prodejních stánků na konečný počet cca 40 – 45 ks. V tom případě již bude přístup
stánkařů s vlastními plátěnými a igelitovými stánky na náměstí v období vánočních trhů
v Novém Jičíně silně omezen až zamezen.

Diskuse :

Pan Soviar vystoupil s kritikou hospodaření radnice v souvislosti s veletrhem  novojičínska a
s dotazem, jak vlastně financování veletrhu probíhá.

Pan Rovan vystoupil s požadavkem vybudování rondelu na silnici E47 u odbočky na Rybí
tak, aby bylo zamezeno nárůstu dopravní zátěže na ulici Hřbitovní.

Pan Šmejkal vznesl dotaz na postup prací při přípravě průmyslové zóny. Dále se dotázal na
plánovanou organizaci a koordinaci stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí náměstí.
Taky požadoval, aby při zadávání veřejných zakázek byli upřednostňováni podnikatelé
z Nového Jičína.

Dotazy a připomínky byly odpovězeny přítomnými zástupci Města Nový Jičín. Tazatelé
vyjádřili souhlas s popsaným řešením jednotlivých problémů a další dotazy nebyly vzneseny.



Následně se ujal řízení jednání předseda volební a návrhové komise – pan Mgr.Honzek a byly
provedeny volby nové rady a revizní komise sdružení ,hlasováno bylo aklamací po
jednotlivých kandidátech takto :
noví členové rady sdružení :

pro proti zdrželo se
pan Jaroslav Starůstka 21 0 1
pan Jan Šťastný 20 1 1
pan Alois Trefil 21 0 1
pan MVDr.Milan Šturm 20 0 2
paní Jarmila Imrýšková 21 0 1
paní Iveta Krestová 21 0 1
pan Alexander Kodada 21 0 1

Dále valná hromada zvolila aklamací na období dvou let revizní komisi sdružení
v následujícím složení :

pan Mgr.Břetislav Honzek 21 0 1
paní Alena Chumchálová 21 0 1
pan Zdeněk Pospíšil 20 0 2

Diskuse :

V diskusi vystoupil pan Soviar s tím, že aktualizace internetové prezentace sdružení nebyla
prováděna v důsledku nedodání materiálů ze strany rady sdružení. Dle pana Soviara by nová
rada sdružení měla na www stránkách zveřejnit svůj program na následující období a
materiály pro aktualizaci stránek pravidelně dodávat. Nová rada toto vzala na vědomí.

Následně bylo přečteno a schváleno aklamací jednohlasně následující usnesení z valné
hromady :
___________________________________________________________________________
Valná hromada Novojičínského sdružení podnikatelů v restauraci Šatlava, konaná dne
9.1.2006 :
1. volí mandátovou jednohlasně komisi ve složení : paní Iveta Krestová a paní Alena

Chumchálová
2. volí jednohlasně návrhovou a volební komisi ve složení : pan Mgr.Břetislav Honzek, paní

Javorková Magdalena a pan PharmDr. Stanislav Rovan
3. bere na vědomí zprávu předsedy rady NSP pana Mgr.Honzka o činnosti sdružení za rok

2005
4. bere na vědomí zprávu revizní komise o hospodaření NSP za rok 2005
5. bere na vědomí zprávu mandátové komise. Dle prezenční listiny je v sále přítomno 22
řádných členů sdružení z celkem 33 (stav ke dni 31.12.2005), valná hromada je tedy
usnášeníschopná

6. volí novou radu Novojičínského sdružení podnikatelů na období dvou let v následujícím
složení :

pro proti zdrželo se
pan Jaroslav Starůstka 21 0 1
pan Jan Šťastný 20 1 1
pan Alois Trefil 21 0 1
pan MVDr.Milan Šturm 20 0 2
paní Jarmila Imrýšková 21 0 1
paní Iveta Krestová 21 0 1
pan Alexander Kodada 21 0 1

7.   volí na období dvou let revizní komisi sdružení v následujícím složení :



pan Mgr.Břetislav Honzek 21 0 1
paní Alena Chumchálová 21 0 1
pan Zdeněk Pospíšil 20 0 2

8.  valná hromada schvaluje znění usnesení ze své valné hromady dne 9.1.2006 – 22
přítomných pro, nikdo nebyl proti a nikdo z přítomných se nezdržel hlasování.

Přílohou usnesení je prezenční listina z valné hromady.

Za správnost : Mgr.Břetislav Honzek v.r. Jan Šťastný v.r.

Slavnostní večeře byla podávána po přečtení a schválení usnesení.

Následně předseda rady sdružení poděkoval členům za účast a zasedání ukončil.

Po ukončení valné hromady se sešla nově zvolená rada sdružení a zvolila si za svého středu
nového předsedu sdružení  - pana Jana Šťastného.Volby proběhly takto (tajným hlasováním) :

Jan Šťastný 3 hlasy
Milan  Šturm 2 hlasy
Alois Trefil 1 hlas
Iveta Krestová 1 hlas

Přítomní popřáli novému předsedovi hodně úspěchů v jeho práci a dohodli se na další schůzce
rady sdružení dne 24.1.2006 v restauraci Šatlava v 17.00.

Následně pan Jan Šťastný schůzi rady sdružení ukončil.

V Novém Jičíně dne 11.1.2006

Zapsal : MVDr.Milan Šturm


