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2 ÚVOD 

2.1 Základní informace

Název občanského sdružení: Jablonka.cz

sídlo: Jablonecká 713, Praha 9, 19000

IČ: 299 35 925

Den konání: 10.března 2005 od 19:00 hod

Místo konání: Praha 9 - Prosek, Jablonecká ulice, restaurace Severka

POŘAD JEDNÁNÍ

1. Volba členů rady sdružení.

2. Projednání výše jednorázového vstupního příspěvku, pravidelného členského příspěvku a 
pravidelného příspěvku na internet.

3. Přijetí čekatelů za řádné členy.

4. Závěr
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3 PRŮBĚH

3.1 Zahájení

Náhradní valnou hromadu zahájil Petr Simandl, předseda sdružení v 19:10 hod. Konstatoval, 
že dle prezenční listiny valné hromady je přítomno 14 členů sdružení a valná hromada je 
usnášeníschopná ve všech bodech pořadu jednání.

Prezenční list:

Petr Boček

Petr Simandl

Judita Hlinková

Jitka Majetičová

Pavel Mužík

Josef Skála

Jiří Novotný

Věra Rodová

Petr Chalupný

Marie Goliášová

Eva Odvalilová

Jiří Strnad

Václav Kropáček

Kamil Horníček

Dále Petr Simandl navrhl aby byl sám zapisovatelem a jako ověřovatele navrhl Petra Bočka. 
Přítomní členové navrženého zapisovatele a ověřovatele jednomyslně schválili.

3.2 Volba členů rady sdružení.

Dále Petr Simandl uvedl že by bylo dobré zvolit nejméně další dva lidi do rady sdružení. 
Stávající radní Jan Žilka a Jiří Strnad již nemají čas se účastnit jednání rady a rada je tedy 
neusnášeníschopná protože se musí sejít alespoň tři radní. Dále Petr Simandl navrhl aby Petr 
Chalupný a Kamil Horníček byli zvoleni do rady sdružení a navrh o nich hlasovat současně.

Přítomní členové Petra Chalupného a Kamil Horníčka jednomyslně schválili do rady sdružení.

3.3 Projednání výše jednorázového vstupního příspěvku, pravidelného členského příspěvku a 
pravidelného příspěvku na internet. 

Petr Simandl uvedl že jednorázový vstupní příspěvek je v současné době 1200Kč. Dále uvedl že 
s klesajícími cenami materálu a vzrůstající velikostí sítě se náklady na materiál snižují a je možné 
snížit i vstupní příspěvek. V následné diskusi převažoval názor že pokud zbývá větší částka ze 
vstupního příspěvku měla by se tato spíše použít na vybavení sítě. Petr Simandl tedy navrhl aby 
se hlasovalo o tom zda výši vstupního příspěvku zachovat. Přítomní členové jednomyslně 
schválili zachování výše jednorázového vstupního příspěvku.
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Dále se projednávala výše pravidelného členského příspěvku, který je 50Kč měsíčně, a Petr 
Simandl uvedl že navrhuje hlasovat o tom aby zůstal v té samé výši i nadále. Přítomní členové 
jednomyslně schválili zachování výše pravidelného členského příspěvku.

Dále se projednávala výše pravidelného příspěvku na sdílenou konektivitu do internetu. Petr 
Simandl uvedl že pravidelný příspěvek na internet by mohl být 50Kč. Platit ho budou jen ti kteří 
chtějí využívat společnou konektivitu. Náklady na konektivitu 1Mbps jsou 1200Kč měsíčně a je 
v plánu odebírat 2Mbps což by přišlo na 2000Kč měsíčně. Pokud nás bude 40 bude to 50Kč na 
jednoho zúčastněného člena. Případný přebytek vybraných peněz při vyšším počtu lidí (což zcela 
jistě bude) zůstane sdružení na fond oprav. Dále Petr Simandl uvedl že navrhuje hlasovat o tom 
aby pravidelný příspěvek na internet byl 50Kč za měsíc. Přítomní členové jednomyslně schválili 
výši pravidelného příspěvku na internet na 50Kč za měsíc.

3.4 Přijetí čekatelů za řádné členy.

Poté přečetl Petr Simandl seznam následujících 18 čekatelů

Josef Skála ml.

Eva Michálková

Marie Šindelářová

David Halouzka

František Hájek

Ivan Dvořáček

Josef Rybišar

Jitka Přibylová

Jana Pechancová

Jiří Buzický

Aleš Michl

Jiří Flajzar

Ludmila Kratochvílová

Marie Goliášová

John Pivonka

Jana Wágnerová

Viera Povýšilová

Dušan Volár

a navrhl nehlasovat o jejich přijetí za členy sdružení jednotlivě ale najednou. Přítomní 
členové přijetí všech výše uvedených 18 čekatelů za řádné členy jednomyslně schválili.
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3.5 Závěr

Petr Simandl poté prohlásil pořad jednání valné hromady za ukončený, poděkoval všem 
přítomným za účast a valnou hromadu cca v 19:25 hodin ukončil.

zapsal: Ing. Petr Simandl ověřil: Petr Boček
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