
 

 

Rada Stromu je usnášení schopna v počtu 5 z 7 členů.  

 

 

Program: 

 

✓ Stanovy spolku  

✓ Změna adresy spolku a umístění schránky 

✓ Inovace webových stránek spolku 

✓ Schůzka s vedením města Vlašim  

 

 

 

1) Stanovy spolku 

L. Lebedová seznámila zúčastněný s úpravami ve stanovách. Bude změněna adresa sídla a dále bylo 
zapracováno čestné členství. Ke změně stanov dojde na základě pozitivního hlasování per rollam všech 
členů spolku.  
 

2) Změna adresy spolku a umístění schránky 

Od 1. 1. 2020 je adresa spolku: Pavlovice 38, 258 01 Pavlovice. Všechna pošta bude chodit na novou 
adresu, v místě sídla spolku byla vytvořena schránka, do které bude vhazována příchozí pošta.  
 

3) Inovace webových stránek spolku 

Petr Irion získal přístup ke stávajícím webovým stránkám, které zmodernizuje a upraví. Termín rozchození 
stránek je předběžně stanoven po novém roce, aby bylo možné podávat přihlášky na tábory.  
 

4) Schůzka s vedením města Vlašim 

Dne 13. 12. 2019 se zástupci spolku (Pavla Nedvědová a Lucie Lebedová) sešli se starostou Luďkem 
Jeništou a seznámili ho se situací na mlýně. Starosta představil harmonogram na následujících pár měsíců, 
kdy v průběhu února bude stanoven rozpočet na rok 2020, do kterého se pokusí zakomponovat patření, 

Zápis č. 3 z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna z. s 
Datum 10.12.2019 

Čas: 15:00-16:00  

Účast Přítomen Nepřítomen 

1. Lucie Skalická  

2. Pavla Nedvědová   

3. František Pícha   

4. Lucie Lebedová   

5.  Zuzana Petroušková 

6.  Jiří Zvára 

7. Petr Irion  

Další zúčastnění:  



 

které povedou ke změně situace na mlýně. Zúčastnění se dohodli, že z důvodu zachování bezpečnosti je 
potřeba v jarních a letních měsících přistoupit k demolici nebezpečných objektů. Předběžný odhad je, že by 
se cca v květnu mohla vyklidit stodola, aby mohlo dojít k demolici objektů ještě před začátkem táborů. 
Další postup pak záleží na schváleném projektu a rozpočtu městskou Radou. Navrhované řešení je, že by se 
místo horní stodoly opět postavili 4 stěny se střechou, aby byla kam uklidit táborová základna.  
 
Úkoly pro členy Rady spolku: po novém roce dodat výroční správu, kde bude vidět naše celoroční aktivita, 
v březnu podat žádost na město, které zajistí opravu komínů na mlýně.  

 

 

 


