
Ustavující Valná hromada občanského sdružení
 Svata.net

zápis

Dne: 19.9.2005

Přítomni:

• Martin Trtúšek (Připravný výbor)

• Eva Zápotočná (Přípravný výbor)

• Eva Janovská (Přípravný výbor)

• Alexandra Pavlišová – starostka obce Svatá

• Vladimír Trhoň- (zakládající člen)

Přípravný výbor ustanovil: 
 Zapisovatelem :Evu Zápotočnou
 Předsedajícím :Martina Trtúška

Předsedající informoval Valnou hromadu, že Valná hromada je usnášeníschopná dle článku stanov 5.d.

Program Valné hromady :

1. Udělení čestného členství
2. Volba Rady sdružení dle stanov (čl.5, odst.2bi.) a Předsedy sdružení
3. Schválení výše členských příspěvků (čl.5, odst.2biii.) a informace o financování činnosti sdružení
4. Úkoly sdružení na nejbližší období a úkoly pro Radu sdružení
5.Diskuse, závěr

Valná hromada byla požádána o schválení programu Valné hromady, návrh programu byl jednohlasně přijat.

Návrhy k jednotlivým bodům programu:

ad1. Předsedající navrhl udělit čestné členství :
a) obci Svatá, zastoupené ve sdružení starostkou obce 
paní Alexandrou Pavlišovou.
b)partnerskému sdružení Chynava.net, zastoupené
c) partnerskému sdružení Unhfree.net, zastoupené

 Návrh byl jednohlasně přijat.
Dále Valná hromada jednohlasně stanovila, že aktivní činnost ve sdružení mohou vykonávat též rodinní příslušníci
řádného člena (pokud sdílejí společnou domácnost a jsou starší 18-ti let.) Rodinní příslušníci jsou zproštěni platby
členských příspěvků, ale mají právo se účastnit schůzí sdružení, Valných hromad a podílet se na činnosti sdružení.
Rodinní příslušníci člena však nemohou vykonávat funkce ve statutárních orgánech sdružení (Rada,Předseda), mohou
být ovšem členy případných vzniklých komisí a pracovních skupin či mohou být pověřeni úkoly jako řádní členové. 
Na Valné hromadě hlasují rodinní příslušníci společně s řádným členem  jako jeden hlas.

ad2. Předsedající navrhl: :   
za Předsedu sdružení: Martina Trtúška
Za členy Rady sdružení:
paní Evu Janovskou
pana Martina Trtúška
paní Alexandru Pavlišová (zástupce čestného člena,obce Svatá )



Návrh byl schválen. Zapisovatel přečetl práva a povinnosti Rady sdružení vyplývající ze stanov.

ad3. Předsedající navrhl následující výši členských příspěvků: 

• vstupní poplatek 0 Kč
• měsíční poplatek 350,- Kč.

Návrh byl jednohlasně schválen.
Předsedající informoval Valnou hromadu, že činnost sdružení je nezisková a bude financována jednak z členských
příspěvků, půjček od členů a sponzorských darů

ad4.Valná hromada stanovila pro Radu sdružení následující úkoly:
1. Vyhotovit evidenci členů do 1 týdne
2. Do 14 dnů rozjet vnitřní server  - intranet
3. Do měsíce uzavřít dohody s partnerskými sdruženími 
4. Do 14 dnů podat přihlášku na FÚ 
5. Do měsíce založit transparetní účet u eBanky 
6. Zajistit razítko sdružení
7. Přijmout finanční a provozní řád
8. Přijmout technické specifikace pro připojení členů 
9. Vydat postup pro nahlašování poruch a závad
10.Ustanovit kontakty sdružení (emaily) a konkrétní osoby, které je budou zpracovávat
11.Uvést seznam členů na intranetu
12.Uložit veškeré dokumenty na intranet

ad5. Valná hromada schválila návrh loga občanského sdružení Svata.net, navržené p. Kreisingerem.

Valná hromada byla tímto ukončena, a následovala první schůze Rady Sdružení.

Podpisy přítomných členů:

• Martin Trtúšek

• Eva Zápotočná

• Eva Janovská

• Alexandra Pavlišová

• Vladimír Trhoň


