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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ 
HRANICE.NET ze dne 30.5.2008 

 
 

1) Pan Tomášek zahájil valnou hromadu občanského sdružení Hranice.net dne 30.5.2008 
v 19:00 hodin. 

 
2) Hlasování: Souhlasím s audio záznamem shromáždění pro účely zápisu. Po zhotovení 

zápisu bude audio záznam smazán. 
Pro:  43 Proti: 0 Zdržel se: 2 
Audio záznam bude pořízen pro účely zápisu. 

 
3) Shromáždění je usnášeníschopné, přítomno 45 členů osobně nebo na základě plné 

moci dle podpisů v prezenční listině.  
 

4) Seznámení přítomných se situací občanského sdružení, celkový schematický přehled 
propojení sítě Hranice.net 

 
5) Byly projednány a schváleny následující změny stanov sdružení: 

Původní verze: 
Čl. 4 Členství,  
bod 4d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady a to především z 
důvodu opakovaného hrubého porušování členských povinností. 

 
Navrhovaná verze: 
Čl. 4 Členství,  
bod 4d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady a nebo rady sdružení 
a to především z důvodu opakovaného hrubého porušování členských povinností. 
Hlasování: Pro:  45 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Změna byla schválena. 
 

 Původní verze: 
Čl. 7 Valná hromada,  
bod 3) Valnou hromadu svolává sdružení dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů. 

 
Navrhovaná verze: 
Čl. 7 Valná hromada,  
bod 3) Valnou hromadu svolává sdružení dle potřeby, nejméně však 1x za tři roky. V 
roce kdy není valná hromada svolána, přebírá povinnosti valné hromady rada sdružení. 
Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů. 
Hlasování: Pro:  33 Proti: 9 Zdržel se: 3 

 Změna byla schválena. 
 

Původní verze: 
Čl. 7 Valná hromada,  
bod 3) Valnou hromadu svolává sdružení dle potřeby, nejméně však 1x za tři roky. V 
roce kdy není valná hromada svolána, přebírá povinnosti valné hromady rada sdružení. 
Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů. 
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Navrhovaná verze: 
Čl. 7 Valná hromada,  
bod 3) Valnou hromadu svolává sdružení dle potřeby, nejméně však 1x za tři roky. V 
roce kdy není valná hromada svolána, přebírá povinnosti valné hromady rada sdružení. 
Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. 
Hlasování: Pro:  45 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 Změna byla schválena. 
 

6) Seznámení přítomných s původním organizačním řádem občanského sdružení a návrh 
na jeho nahrazení provozním a finančním řádem. 

 
7) Seznámení přítomných s novým provozním řádem občanského sdružení. 

 
8) Seznámení přítomných s novým finančním řádem občanského sdružení. Na základě 

připomínek byly provedeny dílčí změny, které byly zapracovány do návrhu před 
hlasováním o schválení. 

 
9) Hlasování: Souhlasím s navrhovaným provozním řádem sdružení Hranice.net 

Pro:  45 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Provozní řád občanského sdružení Hranice.net byl schválen. 

 
10) Hlasování: Souhlasím s navrhovaným finančním řádem sdružení Hranice.net 

Pro:  45 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Finanční řád občanského sdružení Hranice.net byl schválen. 

 
11) Hlasování: Souhlasím, aby organizační řád 10-2005 byl nahrazen schváleným 

provozním a finančním řádem OS Hranice.net. 
Pro:  45 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Provozní a finanční řád od data valné hromady nahrazuje původní organizační řád 10-
2005. 
 

12) Seznámení s hospodařením sdružení. Informace o celkovém zůstatku na účtu a 
hodnotě majetku sdružení.  Do současné doby nebyla funkční rada sdružení, proto je 
třeba účetnictví projít od začátku sdružení a poté seznámit s účetnictvím členy 
sdružení. 

 
13) Byli navrženi následující členové pro volbu do rady sdružení: Stanislav Tomášek, 

Miroslav Pospíšil, Miloš Klapka. 
 

14) Hlasování: Souhlasím, aby p. Stanislav Tomášek byl zvolen členem rady sdružení 
Hranice.net. 
Pro:  28 Proti: 0 Zdržel se: 17 
Pan Stanislav Tomášek byl zvolen členem rady sdružení. 

 
15) Hlasování: Souhlasím, aby p. Miroslav Pospíšil byl zvolen členem rady sdružení 

Hranice.net. 
Pro:  41 Proti: 0 Zdržel se: 4 
Pan Miroslav Pospíšil byl zvolen členem rady sdružení. 
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16) Hlasování: Souhlasím, aby p. Miloš Klapka byl zvolen členem rady sdružení 
Hranice.net. 
Pro:  41 Proti: 0 Zdržel se: 4 
Pan Miloš Klapka byl zvolen členem rady sdružení. 
 

17) Valná hromada se po diskusi shodla na následujícím usnesení: 
Pověřujeme radu sdružení následujícími úkoly do další valné hromady: 
• prověřit účetnictví od vzniku sdružení 
• svolat valnou hromadu nejpozději do března 2009 
Hlasování: Pro:  45 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Valné shromáždění bylo ukončeno ve 20.35 hod 30.5.2008. 
 

Zapisovatel: Miroslav Pospíšil 
 

Ověřovatel: Miloš Klapka 


