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Zápis z jednání rady OS jablonka.cz č. 02/2006 ze dne 10. 3. 2006 

Program: 

1. Svolání valné hromady
2. Přijetí jedenácti členů do sdružení

Zasedání rady se konalo v Jablonecké 713/42. 

Zasedání zahájil v 20:00 Petr Simandl a konstatoval, že rada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni tři její členi Kamil 
Horníček, Petr Chalupný a Petr Simandl.

1. Poté Petr Simandl radě navrhl svolat valnou hromadu a navrhl její program. 

Rada jednomzslně schválila termín i program valné hromady:

Valná hromada se bude konat 16. 3. 2006 od 19:00 hodin v rezervovaných prostorách restaurace Jizerka (pizzerie u  
Delvity na Jablonecké).

Navrhovaný program 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,"
5. Závěr 

2. Dále Petr Simandl radě oznámil jména jedenácti čekatelů na členství. Byli to Ivan Wiszczor, Václav Svárovský, Libor 
Pokorný, Iveta Matunová, Ondřej Havlák, Jitka Procházková, Milan Miler, Tomáš Doležal, Nikolaj Pšennikov, David 
Friedrich, Jaromír Klimeš a navrhl aby se hlasovalo o přijetí všech devíti čekatelů současně. 

Rada jednomyslně schválila přijetí těchto devíti čekatelů do sdružení.

Zasedání rady Petr Simandl ukončil v 20:30. 

Za OS jablonka.cz v Praze 10. března 2006 

Petr Simandl - předseda a člen rady OS .........................................................

Kamil Horníček - člen rady OS  .........................................................

Petr Chalupný - člen rady OS  .........................................................
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