
                    
Denné centrum Meskej časti Košice-Sidlisko KVP, Cottbuská 36, Košice (štvrtok)

                         Správa z výročnej  schôdze zo dňa 09.02.2017

1. Privítanie členov klubu - vedúca DC (štvrtok) p.Láskavá
2. Oboznámenie s programom - vedúca DC (štvrtok) p.Láskavá
3. Správa o činnosti za rok 2016 - vedúca DC (štvrtok) p.Láskavá
Pani  Láskavá  zhodnotila  činnosť  v  dennom  centre,  ktorá  bola  zväčša  zameraná  na
duchovnú,výchovno-vzdelávaciu a zdravotnú oblasť.       
4. Plán práce na rok 2017- p. Alica Schützová
Pani Schützová oboznámila prítomných členov s návrhom Plánu práce DC na rok 2017.
Prítomní  členovia  denného  centra  hlasovali  o  návrhu  plánu  práce  na  rok  2017  aklamáciou
jednomyseľne.  
                Prítomní : 57    Za :57   Proti :0     Zdržali sa :0
Pani Láskavá pripomenula, že oslava menín sa nemení a  ostáva na posledný  štvrtok v  mesiaci.
5.  Pani  Anna Láskavá poďakovala  za dobrú spoluprácu a  ústretovosť  vedeniu  mestskej  časti  a
pracovníkom miestneho úradu.  
6. Voľba predsedu a  výboru DC  na rok 2017:
  - za vedúcu denného centra (štvrtkok) bola jednomyseľne aklamáciou zvolená pani Anna Láskavá.
     Prítomní :  57    Za :57    Proti:  0    Zdržali sa :   0 
   - za členov výboru denného centra boli jednomyseľne aklamáciou zvolené                         p.
Helena Škripková a  p. Mária Sabová.
                 Prítomní :  57       Za:  57   Proti:  0    Zdržali sa :  0
 7.  Pani  Alica  Schützová   poďakovala  vedúcej  a  členkám  výboru   za  prácu   počas  celého
uplynulého  roka  a zablahoželala  im k zvoleniu na  rok 2017.
8. Pani Alica Schützová informovala o výške členského na rok 2017:

•  0,50 Eur pre členov s trvalým pobytom na sídlisku KVP 
•  2,50  Eur  pre  členov  s  prechodným pobytom na  sídlisku  KVP a  členom,  ktorí  mali  v

minulosti trvalý pobyt na sídlisku KVP.
Prítmní jednomyseľne osúhlasili výšku členského príspevku na rok 2017.
9. Diskusia:
Pani Ružičková informovala prítomných členov o možnosti financovania  činností Denného centra
z 2 %  daní z príjmov  pracujúcich detí, poprípade vnukov členov Denného centra, ak  by si založili
OZ podporujúce aktivity DC. 
10. Záver:  Pani Anna Láskavá poďakovala celému výboru za celoročnú dobrú spoluprácu, ako aj
všetkým členom Denného centra za ich aktívnu účasť.
Košice, 10.02.2017        
Zapísala: Anna Láskavá


