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Zápis z 8. valné hromady
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET

konané dne 28.4.2015 v kině Panorama Paskov

1. Registrace účastníků valné začaly v 16:30, valná hromada byla zahájena v 17:06, valné 
hromadě předsedal Roman Šafránek

2. Kontrola usnášeníschopnosti – celkem členů 889, přítomno 17 – valná hromada není 
usnášeníschopná. Dle bodu stanov V.1.g lze valnou hromadu prohlásit usnášeníschopnou
"Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení.  
Valná hromada může být usnášeníschopná i v případě, jsou-li přítomni všichni členové  
Rady a Kontrolor a s usnášeníschopností souhlasí všichni členové Rady, Kontrolor a  
nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li Valná hromada usnášení schopná, svolá  
Rada náhradní Valnou hromadu do 30 dnů. Náhradní Valná hromada je vždy schopna  
usnášení."
Hlasování členů rady: pro 3
Hlasování kontrolora: kontrolor souhlasí s usnášeníschopností
Hlasování přítomných členů: pro 17
Valná hromada je usnášeníschopná

3. Volba ověřovatele zápisu – O funkci ověřovatele se přihlásil p. Miroslav Hanus. Valná 
hromada hlasovala, zda bude ověřovatelem zápisu p. Miroslav Hanus
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

4. Schválení programu – p. Roman Šafránek přednesl návrh programu valné hromady v 
nezměněné podobě – tak jak byl předem zveřejněn.

5. K programu nebyly vzneseny žádné námitky. Valná hromada hlasovala o schválení 
programu
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

6. Zpráva o činnosti sdružení od poslední valné hromady  - zprávu přednesl Jan Krejčí, člen 
rady sdružení. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení od poslední valné 
hromady.
PRO: 17 PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

7. Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2014  - zprávu přednesl Karel Záviský, předseda 
sdružení. Valná hromada hlasovala o schválení zprávy o hospodaření v roce 2014
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

8. Zpráva kontrolora o revizi činnosti sdružení v roce 2014  - zprávu přednesl p. Pavel 
Moravec, zástupce člena - Města Paskov. Město Paskov bylo valnou hromadou zvoleno 
kontrolorem. Kontrolor neschledal v hospodaření sdružení žádné nedostatky a v průběhu 
roku 2014 nedostal od členů žádný podnět ke kontrole. 
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolora o revizi činnosti sdružení v roce 2014. 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

9. Plán činnosti sdružení na rok 2015 – zprávu přednesl Karel Záviský, předseda sdružení
Valná hromada bere na vědomí plán činnosti sdružení v roce 2015.
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

10. Změna názvu sdružení dle požadavků zákona 89/2012 Sb. a s tím související změna stanov a 
finančního řádu. Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET bude nově 
používat, v souladu s požadavky § 216 zák. 89/2012 Sb. název „Spolek PASKOV.net“. 
Valná hromada schválila nové znění stanov a finančního řádu, které jsou nedílnou součástí 
tohoto zápisu. Pro změnu stanov je potřeba 3/5 většina přítomných
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11. Diskuze
V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy.

12. Valná hromada byla ukončena v 17:28

Zapsal: Roman Šafránek

Roman Šafránek
předsedající valné hromady

Miroslav Hanus
ověřovatel zápisu


