o.s. Pancake.CZ
Zápis z ádné a náhradní valné hromady o.s. „Pancake.CZ“
se sídlem: Mírové nám stí 87,Bakov nad Jizerou, PS : 294 01
O: 266 411 01
Zápis z valné hromady o.s. Pancake.CZ, dále jen o.s. ze dne 24.10.2010, místo konání: Klubovna dobrovolných
hasi , Linhartova ulice, Kosmonosy.
edsedající valné hromady:
Ov ovatel zápisu:

Martin Žulkevi
Martin D dek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení VH, prokázání se platným zápisem z rady
Návrh ov ovatele zápisu a skrutátor
Volba rady a kontrolora
Zpráva kontrolora o fungování sdružení za rok 2009
Zpráva p edsedy sdružení o hospoda ení za rok 2009
Návrh na zrušení lenství
Záv re ná debata, zakon ení valné hromady

ad 1)

Rada o.s. se sešla v míst konání valné hromady v 16:45. Rada o.s. vyzvala všechny p ítomné, aby
svým podpisem v podpisovém archu ztvrdili svou p ítomnost na valné hromad a zárove podpisy
zohlednili p ípadné vypln né plné moci. Po se tení všech podpis a ov ení plných mocí p edsedající
v 17:00 zahájil valnou hromadu. P ítomno bylo 9 len o.s. P edsedající v 17:01 ukon il valnou
hromadu pro nespln ní kvóty 50% p ítomných len jako nutné podmínky pro konání ádné valné
hromady.
edsedající vyhlásil na termín 24.10.2010, 17:31, náhradní valnou hromadu. Místo konání z stalo.
edsedající náhradní valné hromady zahájil v 17:31 náhradní valnou hromadu. P ítomno bylo stále
všech 9 len ze zrušené ádné valné hromady. Proto nebyl použit další podpisový arch pro ztvrzení
ítomnosti, s ímž souhlasili všichni p ítomní lenové.
edsedající se nejprve prokázal platným zápisem zasedání rady o.s., kterým stvrdil, že byl ádn
zvolen jako p edsedající pro ádnou i náhradní valnou hromadu konanou 24.10.2010.
Pro návrh hlasovalo všech 9 p ítomných len .

ad 2)

edsedající vyhlásil v 17:34 volbu ov ovatele zápisu a skrutátor . Na ov ovatele zápisu navrhl pana
Martina D dka a na skrutátory pana Radka Fidlera a Luboše Suka.
Pro návrh hlasovalo všech 9 p ítomných len .

ad 3)

V 17:39 vyhlásil p edsedající VH volbu rady o.s. a kontrolora o.s.. Byly rozdány hlasovací lístky.
Tajná volba prob hla dle regulí. Skrutáto i p ebrali hlasovací lístky a provedl s ítání hlas . V 17:41
ohlásil skrutátor p edsedajícímu o.s., že rada o.s. i kontrolor o.s. byli zvoleni. V 17:42 skrutátor
vyhlásil výsledky tajné volby. Ta dopadla takto:

Rada o.s.
Ing. Martin D dek
Ing. Michal Mrkvi ka
Ing. Martin Žulkevi

Hlas
8
9
9

Kontrolor
Ing. Josef Hozák

Hlas
9

ad 4)

V 17:43 p ednesl stávající kontrolor sdružení, pan Josef Hozák, zprávu kontrolora sdružení za rok
2009. Pan Hozák konstatoval, že úkol z minulé VH, tedy snížení poplatk za transparentní ú et, byl
založením ú tu u FIO banky spln n. Zárove konstatoval, že neshledal nedostatky v hospoda ení
sdružení.

ad 5)

V 17:45 p ednesl stávající p edseda sdružení, pan Martin Žulkevi , zprávu p edsedy sdružení za rok
2009. Pan Martin Žulkevi p ednesl seznam investic, které v minulém roce prob hly. Dále seznámil
ítomné se stávající situací týkající se ú sdružení v etn z statku na jednotlivých ú tech. P edstavil
plán investic na další roky.

ad 6)

V 17:55 p edsedající podal návrh na vylou ení len o.s. pro porušování finan ního a provozního ádu.
Jde o leny: Old ich Novák,
.72, Petr Buriánek,
.54. V 17:56 dal p edsedající hlasovat o
vylou ení uvedených len .
Pro návrh hlasovalo všech 9 p ítomných len .

ad 7)

V 17:57 p edsedající zahájil diskuzi. Byl odsouhlasen návrh uvést na web sdružení seznam len a
lenská ísla, prob hla diskuze o providerovi a budoucí volb providera (padla premisa primárn
nerušit smlouvu, pouze ji prodlužovat), prob hla debata o nep ijímání za leny osoby, které cht jí
ipojení využívat k podnikání (s I O)…nep ijetí je v kompetenci rady sdružení.
Pro návrh hlasovalo všech 9 p ítomných len .

Po probrání všech bod p edsedající náhradní valnou hromadu v 18:05 ukon il.
V Kosmonosech dne 24.10.2010
edsedající

Ov ovatel zápisu

……………………………………

……………………………………

