Zápis z 4. jednání valné hromady členské základny
Občanského sdružení SMS

Program zasedání valné hromady členské základny Občanského sdružení SMS

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Výroční zpráva občanského sdružení SMS za rok 2006
3. Změna stanov Občanského sdružení SMS
4. Odvolání a volba nových členů výboru občanského sdružení SMS
5. Odvolání a volba člena revizní komise Občanského sdružení SMS
6. Plán akcí na rok 2007
7. Zajištění fungování sdružení v roce 2007
8. Diskuse

1.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Jednání Valné hromady zahájila členka výboru Majka Chvátalová, přivítala všechny
zúčastněné a seznámila je s programem jednání Valné hromady.
Bylo přítomno 32 členů, tzn. Valná hromada byla dle stanov sdružení usnášeníschopná.

2.

Výroční zpráva občanského sdružení SMS za rok 2006.

Majka Chvátalová pověřila Ing. Michala Karsche o přednesení hlavních bodů z výroční
zprávy sdružení za rok 2006. Ing. Karsch poté seznámil ostatní účastníky valné hromady
s akcemi uspořádanými v roce 2006, hospodařením sdružení, jmény sponzorů, jež poskytli
sdružení podporu v roce 2006 a také s funkčností a návštěvností webových stránek a
diskusního fóra Občanského sdružení SMS. Výroční zpráva bude umístěna také na
www.klubsms.cz
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3.

Změna stanov Občanského sdružení SMS

Všichni účastníci Valné hromady byli seznámeni s navrhovanými změnami stanov
sdružení. Valná hromada po krátké diskusi nové znění stanov schválila.
Hlavní změnou je změna v čl VII. stanov:
Čl. VII.
Výkonný výbor sdružení
1) Členové výkonného výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou .
2) Výkonný výbor sestává z předsedy, dvou místopředsedů a členů výboru.
3) Výkonný výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny
výhradně do působnosti valné hromady.
4) V čele výkonného výboru stojí předseda a dva místopředsedové, tyto osoby jsou
statutárním orgánem sdružení, který zastupuje sdružení vůči třetím osobám. Předseda
jedná a podepisuje dokumenty za sdružení samostatně, místopředsedové jednají a
podepisují písemnosti za sdružení vždy společně.
5) Předseda nebo místopředsedové sdružení jsou povinni poskytovat na valné hromadě
informace členům sdružení o otázkách činnosti a hospodaření sdružení. Předseda sdružení
zodpovídá za vypracování zprávy o stavu hospodaření , kterou předloží valné hromadě ke
schválení.

4. Odvolání a volba nových členů výboru občanského sdružení SMS
Na vlastní žádost odstoupili ze svých funkcí ve výboru :
Milan Šleichert, Marcela Šleichertová (rozená Svěráková),Anna Podhrazská, Alena Černická
a Hanka Sibřinová.
Nově zvolení členové výboru:
Majka Chvátalová, místopředseda, Ing. Michal Karsch, místopředseda, Gabriela Bárová, člen
výboru – hospodář, Jan Borský, člen výboru - administrátor webu
Valná hromada poté schválila nový výkonný výbor Občanského sdružení SMS v tomto
složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předseda
Místopředseda
Místopředseda
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Marek Tomažič
Majka Chvátalová
Ing. Michal Karsch
Hanka Vágnerová
Blanka Kovářová
Gabriela Bárová
Jan Borský
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5. Odvolání a volba člena revizní komise Občanského sdružení SMS
Z funkce revizní komisařky byla valnou hromadou odvolána paní Jitka Pečerová.
Do funkce revizní komisařky byla valnou hromadou zvolena Anna Ryšavá.
6.

Plán akcí na rok 2007

Ing. Michal Karsch seznámil účastníky Valné hromady s předběžným plánem akcí
plánovaných na rok 2007. Připravovaný plán akcí je umístěn na www.klubsms.cz.
Účastníci Valné hromady byli informováni o možnosti uspořádat nad rámec tohoto plánu
kdykoliv i další akce, které mohou být podpořeny i finančně z prostředků SMS. Pokud bude
mít jakýkoliv člen sdružení nápad na uspořádání nějaká zajímavé akce ve svém okolí pro
ostatní členy sdružení, bude informovat výkonný výbor a ten mu pomůže dle svých možností
s organizací a zajištěním akce. Bude-li tato akce schválena výkonným výborem, bude i
finančně podpořena z prostředků SMS.

7. Zajištění fungování sdružení v roce 2007
Majka Chvátalová seznámila účastníky Valné hromady s přislíbenými finančními prostředky
od sponzorů na provoz sdružení v roce 2007.
8. Diskuse
Na závěr proběhla diskuse, kde se řešily pouze dílčí dotazy týkající se budoucího fungování
Občanského sdružení SMS.
Přihlašování na jednotlivé akce pořádané sdružením bude až po vyhlášení – zveřejnění této
akce na diskusním fóru Občanského sdružení SMS – zde bude také uveden Garant této akce.
Na žádnou akci nebudou prováděny rezervace a tak bude mít každý člen sdružení stejnou
možnost se po zveřejnění na akci přihlásit.

V Praze dne 2. března 2007

……………………………
Marie Chvátalová, v.r.
místopředseda

……………………………
Ing. Michal Karsch, v.r.
místopředseda
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