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Z Á P I S  Z E  Z A S E D Á N Í  
N Á H R A D N Í  V Ý R O Č N Í  VA L N É 

H R O M A D Y
O B Č A N S K É H O  S D R U Ž E N Í

ÚVOD

Základní informace

Název občanského sdružení: jablonka.cz
sídlo: Jablonecká 713, Praha 9, 19000
IČ: 299 35 925
Den konání: čtvrtek 6.4.2006 od 19:00 hodin
Místo konání: Praha 9 - Prosek, restaurace Helios (pizzerie v parku Přátelství).

POŘAD JEDNÁNÍ

1. Projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok 2005
2. Projednání a schválení zprávy kontrolora o revizi hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok 2005
3. Projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Sdružení v roce 2006
4. Změna stanov v čl.5 odst. 1 písmeno e) na znění "valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 20% všech 

členů; není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu; náhradní valná 
hromada je vždy schopna usnášení; pokud je na náhradní valné hromadě méně než 20% členů je možné projednat jen 
program oznámený v pozvánce na tuto náhradní valnou hromadu"

5. Závěr
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PRŮBĚH

Zahájení

Náhradní valnou hromadu zahájil Petr Simandl, předseda sdružení v 19:05 hod. Konstatoval, že dle prezenční listiny valné 
hromady je přítomno 25 členů sdružení a náhradní valná hromada je usnášeníschopná ve všech bodech pořadu jednání.

Prezenční list: Petr Simandl, Petr Boček, Olga Karfíková, Karel Filip, Jiří Hák, Jitka Majetičová, František Kafka, Věra 
Rodová, Kamil Horníček, Václav Kropáček, David Halouzka, František Hájek, Josef Rybišar, Marie Goliášová, Jana 
Wagnerová, Tomáš Kolomý, Miroslav Brtek, Petr Sakař, Václav Svárovský, Iveta Matunová, Jitka Procházková, Tomáš Doležal,  
Nikolaj Pšennikov, David Friedrich a Jaromír Klimeš.

Poté Petr Simandl navrhl aby zapisovatel půběhu valné hromady byl on sám a přítomní jednomyslně tento návrh schválili a 
zapisovatelem tedy byl zvolen Petr Simandl.

Poté Petr Simandl navrhl aby ověřovatel zápisu valné hromady byl Petr Boček a přítomní jednomyslně tento návrh schválili a 
ověřovatelem zápisu tedy byl zvolen Petr Boček.

Poté Petr Simandl navrhl aby skrutátor valné hromady byl on sám a přítomní jednomyslně tento návrh schválili a skrutátorem 
tedy byl zvolen Petr Simandl.

1. Projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok 2005

Poté pokračoval Petr Simandl v projednání pořadu jednání valné hromady a informoval přítomné členy o tom, jak sdružení 
hospodařilo v roce 2005. Uvedl že veškeré podklady jsou také vystaveny veřejně na diskusním portálu www.jablonka.cz. K 
tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny přítomnými žádné dotazy. Přítomní členové tuto zprávu jednomyslně schválili.

2. Projednání a schválení zprávy kontrolora o revizi hospodaření Sdružení za uplynulý 
kalendářní rok 2005

Poté kontrolor Petr Boček přednesl zprávu o revizi hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok 2005. Přítomní členové  tuto 
zprávu jednomyslně schválili.

3. Projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Sdružení v roce 2006

Petr Simandl poté přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím bylo projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost 
Sdružení v roce 2006. Sdružení se v roce 2006 snažit z příspěvků svých členů dále budovat, rozšiřovat a spravovat počítačovou 
síť sdružení a zajišťovat konektivitu do internet. Přítomní členové tento plán jednomyslně schválili.

4. Změna stanov v čl.5 odst. 1 písmeno e) "valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomno 
alespoň 20% všech členů; není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada do jednoho 
měsíce náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení; pokud je 
na náhradní valné hromadě méně než 20% členů je možné projednat jen program oznámený v 
pozvánce na tuto náhradní valnou hromadu"

Poté pokračoval Petr Simandl v projednání změny stanov sdružení. Uvedl že navrhovaná změna má 20 procenty zmenšit 
pravděpodobnost toho, že valné hromady budou neusnášeníschopné z důvodu nízkého zájmu členů. Dále má úprava zamezit 
změnu programu náhradní valné hromady v případě že je přítomno méně než 20% členů a tak se vyhnout náhlým a 
neočekávaným změnám v programu valné hromady řízených menšinou členů. Přítomní členové tuto změnu stanov  jednomyslně 
schválili.

5. Závěr

Petr Simandl poté prohlásil pořad jednání náhradní výroční valné hromady za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a 
náhradní valnou hromadu cca v 19:30 hodin ukončil.

zapsal: Ing. Petr Simandl ověřil: Petr Boček
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