Občanské sdružení jablonka.cz
Jablonecká 713, Praha 9
tel.: +420234697100
tel.: +420777991569
IČO: 26635925
DIČ: 009 - 26635925

Zápis z jednání rady OS jablonka.cz č. 01/2006 ze dne 4.2. 2006
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Ukončení členství Jiřího Strnada
Pozastavení členství Judity Hlinkové
Přijetí devíti čekatelů do sdružení
Projednání odběru konektivity na rok 2006
Účetnitví 2005

Zasedání rady se konalo v Jablonecké 713/42.
Zasedání zahájil v 15:45 Petr Simandl a konstatoval, že rada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni tři její členi Kamil
Horníček, Petr Chalupný a Petr Simandl.
1.

Poté Petr Simandl radě oznámil, že Jiří Strnad ukončil členství podle podle Čl. 3 odst. 7) písm. a) stanov a svůj
vstupní příspěvek postupuje Anně Strnadové.
Rada vzala ukončení členství Jiřího Strnada na vědomí a jednomysleně souhlasila s převedením vstupního příspěvku
na Annu Strnadovou.

2.

Dále Petr Simandl radě oznámil že Judita Hlinková pozastavila členství podle podle Čl. 3 odst. 5) stanov a nebude
tedy dále platit pravidelné členské příspěvky.
Rada vzala pozastavení členství Judity Hlinkové na vědomí.

3.

Dále Petr Simandl radě oznámil jména devíti čekatelů na členství. Byli to Tomáš Kolomý, Jiří Vopava, Jiří Štěpnička,
Miroslav Brtek, Dušan Varga, Jiří Horák, Antonín Šereda, Petr Sakař, Anna Strnadová a navrhl aby se hlasovalo
o přijetí všech devíti čekatelů současně.
Rada jednomyslně schválila přijetí těchto devíti čekatelů do sdružení.

4.

Dále Petr Simandl radě oznámil že se jedná o možnosti odběru konektivity od společnosti Casablanca. Jednalo by se
o vyhrazenou konektivitu 2Mbity pomocí spoje v pásmu 5GHz realizovaným sdružením.
Rada diskutovala finanční možnosti sdružení a návrh smlouvy. Rada vzala tuto možnost na vědomí a rozhodla dále
pokračovat v přípravě této možnosti odběru konektivity. Konečné rozhodnutí bude učiněno po úspěšné realizaci spoje.

5.

Dále Petr Simandl radu informoval že se připravuje daňové přiznání za rok 2005. Rada vzala tuto informaci na
vědomí.

Zasedání rady Petr Simandl ukončil v 16:15.
Za OS jablonka.cz

v Praze 4.2. 2006

Petr Simandl - předseda a člen rady OS

.........................................................

Kamil Horníček - člen rady OS

.........................................................

Petr Chalupný - člen rady OS

.........................................................

