o.s. Pancake.CZ
Zápis z řádné a náhradní valné hromady o.s. „Pancake.CZ“
se sídlem: Mírové náměstí 87,Bakov nad Jizerou, PSČ: 294 01
IČO: 266 411 01
Zápis z valné hromady o.s. Pancake.CZ, dále jen o.s. ze dne 13.11.2011, místo konání: Klubovna dobrovolných
hasičů, Linhartova ulice, Kosmonosy.
Předsedající valné hromady:
Ověřovatel zápisu:

Martin Žulkevič
Martin Dědek

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

Zahájení VH, prokázání se platným zápisem z rady
Hlasování o doplnění programu VH
Návrh ověřovatele zápisu
Zpráva kontrolora o fungování sdružení za rok 2010
Zpráva předsedy sdružení o hospodaření za rok 2010
Návrh na zrušení členství
Závěrečná debata, zakončení valné hromady

ad 1)

Rada o.s. se sešla v místě konání valné hromady v 16:55. Rada o.s. vyzvala všechny přítomné, aby
svým podpisem v podpisovém archu ztvrdili svou přítomnost na valné hromadě a zároveň podpisy
zohlednili případné vyplněné plné moci. Po sečtení všech podpisů a ověření plných mocí předsedající
v 17:07 zahájil valnou hromadu. Přítomno bylo 8 členů o.s. Předsedající v 17:08 ukončil valnou
hromadu pro nesplnění kvóty 50% přítomných členů jako nutné podmínky pro konání řádné valné
hromady.
Předsedající vyhlásil na termín 13.11.2010, 17:38, náhradní valnou hromadu. Místo konání zůstalo.
Předsedající náhradní valné hromady zahájil v 17:38 náhradní valnou hromadu. Přítomno bylo stále
všech 8 členů ze zrušené řádné valné hromady. Proto nebyl použit další podpisový arch pro ztvrzení
přítomnosti, s čímž souhlasili všichni přítomní členové. (odhlasováno).
Předsedající se nejprve prokázal platným zápisem zasedání rady o.s., kterým stvrdil, že byl řádně
zvolen jako předsedající pro řádnou i náhradní valnou hromadu konanou 13.11.2010.
Pro návrh zachovat prezenční listinu z řáné na náhradní VH hlasovalo všech 8 přítomných
členů.

ad 2)

Předsedající vyhlásil 17:38 hlasování o rozšíření programu VH o změnu finančního řádu.
Pro návrh hlasovalo všech 8 přítomných členů.

ad 3)

Předsedající vyhlásil v 17:39 volbu ověřovatele zápisu. Na ověřovatele zápisu navrhl pana Martina
Dědka.
Pro návrh hlasovalo všech 8 přítomných členů.

ad 4)

V 17:41 přednesl kontrolor sdružení, pan Josef Hozák, zprávu kontrolora sdružení za rok 2010. Pan
Hozák konstatoval, že neshledal nedostatky v hospodaření sdružení.

ad 5)

V 17:41 přednesl předseda sdružení, pan Martin Žulkevič, zkrácenou zprávu předsedy sdružení za rok
2010 a 2011. Pan Martin Žulkevič přednesl seznam investic, které v minulém a letošním roce
proběhly. Dále seznámil přítomné se stávající situací týkající se účtů sdružení včetně zůstatku na
jednotlivých účtech. Představil plán investic na další roky. Předseda totiž využil pauzy mezi náhradní a
řádnou VH a během této pauzy seznámil přítomné členy s detailní zprávou o hospodaření sdružení za
rok 2010 a 2011, s čímž souhlasili všichni přítomní.

ad 6)

V 17:42 předsedající podal návrh na vyloučení členů o.s. pro porušování finančního řádu.
Jde o členy:
a.

Vratislav Brynych, č.č.180

b.

Libor Knobloch, č.č.202

c.

Aleš Svoboda, č.č. 219

d.

Martin Kysela, č.č.253

Předseda ze zeptal přítomných, zda chtějí hlasovat o všech členech naráz, nebo o každém jednostlivě.
Účastníci VH se shodli, že chtějí hlasovat o všech navrhnutých členech naráz.
Pro vyloučení navržených členů hlasovalo všech 8 přítomných členů.
ad 7)

V 17:45 předsedající zahájil diskuzi nad dodatečně odhlasovaným bodem, tedy změnou finančního
řádu.
a.

Diskuze o vstupním poplatku dle stanov, čl.7, odstavec 1 (a), začátek v 17:45
Výši vstupního poplatku stanovuje finanční řád v bodě 2.3.
Ve finančním řádu, v bodě 2.3 je uvedeno následující:

„Výše vstupního poplatku byla valnou hromadou o.s. stanovena na 900,- Kč počínaje
datem 01.01.2007. Výše administrativního poplatku je podle čl. 7 odst. 1a iii Stanov o.s. 100,- Kč.
Případné změny výše vstupního poplatku na další kalendářní roky odsouhlasuje Valná hromada.“
Předseda navrhl bod 2.3 po diskuzi změnit následujícím způsobem:
„Výše vstupního poplatku byla valnou hromadou o.s. stanovena na 400,- Kč počínaje
datem 01.01.2012. Výše administrativního poplatku je podle čl. 7 odst. 1a iii Stanov o.s. 100,- Kč.
Případné změny výše vstupního poplatku na další kalendářní roky odsouhlasuje Valná hromada.“
Pro návrh hlasovalo 7 přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování.
b.

Diskuze o pravidelném členském měsíčním poplatku dle stanov, čl.7, odstavec 1 (a), začátek
v 17:47
Výši pravidelného členského měsíčního poplatku stanovuje finanční řád v bodě 3.3.
Ve finančním řádu, v bodě 3.3 je uvedeno následující:
„Výše pravidelného měsíčního poplatku byla valnou hromadou o.s. stanovena na 250,Kč. měsíčně počínaje 01.01.2009. Výši pravidelného měsíčního poplatku na další kalendářní roky
odsouhlasuje Valná hromada.“
Předseda navrhl bod 3.3 po diskuzi změnit následujícím způsobem:
„Výše pravidelného měsíčního členského poplatku byla valnou hromadou o.s. stanovena
na 200,- nebo 250 Kč měsíčně počínaje 01.01.2012. Je na členovi, kterou částku bude platit. Pokud
člen od 1.1.2012 nezačne platit nižší platbu (200 Kč), má se za to, že souhlasí s platbou 250 Kč až
do doby, než platbu změní. Výši pravidelného měsíčního členského poplatku na další kalendářní
roky odsouhlasuje Valná hromada.“

Pro návrh hlasovalo 6 přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování, 1 člen hlasoval proti.
c.

Předsedající valné hromady navrhl v 18:30 termín příští řádné valné hromady na srpen, případně
září 2012 a začátek maximálně od 16:00.

Pro návrh hlasovalo všech 8 přítomných členů.
Po probrání všech bodů předsedající náhradní valnou hromadu v 18:35 ukončil a poděkoval všem přítomným za
účast. Z řádné valné i náhradní valné hromady vznikne zápis a po jeho ověření zvoleným ověřovatelem zápisu bude
vyvěšen na webu sdružení.

V Kosmonosech dne

……………………………………

Předsedající

……………………………………

Ověřovatel zápisu

……………………………………

