ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
HRANICE.NET ze dne 7.5.2009
1) Pan Pospíšil zahájil valnou hromadu občanského sdružení Hranice.net dne 7.5.2009
v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno nebo udělilo plnou moc 34 členů
sdružení z celkového počtu 65 oprávněných členů a valná hromada je
usnášeníschopná.
2) Seznámení přítomných se současnou situací adresy občanského sdružení, které má
adresu Hranice 47.
3) Radou sdružení byla provedena kontrola a kompletace hospodaření sdružení v letech
2005 až 2008. S výsledky hospodaření, se zůstatkem na účtu po jednotlivých letech
byli účastníci seznámeni. Kompletní účetní doklady byly předloženy k nahlédnutí.
Hlasování: Souhlasíme se zpracovaným účetnictvím za roky 2005 až 2008.
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Zpracované účetnictví bylo odsouhlaseno.
4) Pan Tomášek podal informace o současném stavu internetové sítě občanského
sdružení Hranice.net a nastínil možný další rozvoj.
5) Podána informace, že rada sdružení ukončila členství p. Doubka.
6) Podán návrh na čestné členství pana Viktora Valenty. Čestné členství není zakotveno
ve stanovách. Při vyslovení souhlasu s čestným členstvím nebude mít čestný člen
právo volit a být volen do orgánů sdružení. Na vznesený dotaz, zda pan Valenta má
zájem o čestné členství, je odpověď ano, na základě rozhovoru mezi panem Valentou
a panem Pospíšilem.
Hlasování: Souhlasíme aby pan Viktor Valenta byl veden čestným členem OS
Hranice.net.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Návrh na čestné členství pana Viktora Valenty byl přijat.
7) Podána informace o kompenzačních smlouvách za elektřinu, kterou odebírá sdružení
za provozované přístroje sloužící členům sdružení.
8) Byla diskutována otázka víceprací, kdy člen sdružení koná potřebné práce ve prospěch
ostatních členů sdružení. Byl podán návrh, aby tato práce byla nadále oceněna
smlouvou o dílo popř. dohodou o provedení práce. K diskuzi předložen návrh ocenění
150,- Kč za jednu hodinu vykonané práce. Účastníci valné hromady vyslovili souhlas
s uvedenou částkou.
Hlasování: Souhlasíme, aby člen sdružení vykonávající vícepráce ve prospěch
ostatních členů sdružení byl oceněn částkou 150,- Kč za hodinu práce formou
smlouvy o dílo popř. dohodou o provedení práce.
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat.
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9) V diskusi se zmínila možnost bezpečnosti sítě, pan Tomášek podal základní informace
o zabezpečení sítě a počítačů, upozornil, že sdružení nenese odpovědnost za přenášená
data, ale pouze majitel připojeného počítače.
10) Byla podána informace, že dle stanov se bude další valná hromada konat nejpozději
za 3 roky, případně dříve na žádost členů a to dle stanov nadpoloviční většiny členů.
V případě žádosti jednotlivého člena sdružení o konání valné hromady za závažného
důvodu rada sdružení svolání valné hromady zajistí.

Valné shromáždění bylo ukončeno v 19 hod.
Zapisovatel: Miroslav Pospíšil
Ověřovatel: Miloš Klapka, Stanislav Tomášek
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