jablonka.cz z.s.
Jablonecká 713, Praha 9
tel.: +420 245 009 713
IČO: 26635925
DIČ: CZ26635925

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A
NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLKU
JABLONKA.CZ

ÚVOD
Základní informace
Název spolku:
sídlo:
IČ:
Den konání:
Místo konání:

jablonka.cz
Jablonecká 713, Praha 9, 19000
299 35 925
pondělí 26.10.2015 od 21:00 hodin
klubovna spolku Jablonecká 722/8, Praha 9, 19000

POŘAD JEDNÁNÍ
1. Projednání a schválení změny stanov a názvu spolku na jablonka.cz z.s.
2. Závěr

PRŮBĚH
Zahájení

Na úvod Petr Simandl informoval o neusnášeníschopnosti řádné valné hromady svolané na pondělí 26.10.2015 od 21:00 hodin
a nutnosti svolání a jednání na náhradní valné hromadě.
Náhradní valnou hromadu zahájil Petr Simandl, předseda sdružení v 21:15 hod. Konstatoval, že dle prezenční listiny valné
hromady je přítomno 23 členů sdružení a náhradní valná hromada je usnášeníschopná ve všech bodech pořadu jednání.
Prezenční list: viz příloha č. 1
Poté Petr Simandl navrhl, aby byl zvolen on sám jako zapisovatel průběhu valné hromady a přítomní tento návrh schválili v
poměru 23 – pro, 0 – proti, 0 - zdrželo se.
Poté Petr Simandl navrhl, aby ověřovatel zápisu valné hromady byl Marek Makal a přítomní tento návrh schválili v poměru
23 – pro, 0 – proti, 0 - zdrželo se.

1. Projednání a schválení změny stanov a názvu spolku na jablonka.cz z.s.
Poté pokračoval Petr Simandl v projednání pořadu jednání valné hromady a informoval přítomné členy o tom, jaké změny
stanov rada spolku navrhuje. Uvedl, že veškeré podklady a navržené znění stanov jsou také vystaveny veřejně na diskusním
portálu www.jablonka.cz a jedná se o
1. změnu názvu spolku na jablonka.cz z.s.,
2. změnu ustanovení ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Čl.5 odst. 1)e na „valná hromada je vždy schopna usnášení;
pokud je na valné hromadě méně než 20% členů je možné projednat jen program oznámený v pozvánce na tuto valnou
hromadu,“ a
3. změnu termínu sdružení na spolek.
K tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny přítomnými žádné dotazy.
Přišla pí. Lamková a účast je 24 členů.
Přítomní tento návrh schválili v poměru 24 – pro, 0 – proti, 0 - zdrželo se.

2. Závěr
Petr Simandl poté prohlásil pořad jednání náhradní valné hromady za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a
náhradní valnou hromadu ve 21:42 ukončil.
Přílohy: 1. Prezenční list - 1 list
2. Odsouhlasené Stanovy – 4 listy
V Praze dne 27.10.2015
zapsal: Petr Simandl

ověřil: Marek Makal
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