Zápis z ustavující schůze občanského sdružení
První pěší.cz
Dne 6. března. 2010 proběhla ustavující členská schůze o.s. První pěší.cz, kterou svolali
členové přípravného výboru Matouš Horáček, Matěj Sedláček a Miroslav Bambas. Spolu
s Adamem Slukou, Vladimírem Vlasákem, Vratislavem Bambasem a Zdeňkem Brachtlem se
stali prvními členy sdružení.

Program schůze
1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů, doklad členství
2. Projednání stanov, volba rady a předsedy sdružení
3. Stanovení způsobu vedení účetnictví
4. Projednání vnitřního řádu, členského příspěvku
5. Udělení čestných členství
6. Zpráva o činnosti přípravného výboru
7. Diskuze a projednání plánů pro rok 2010
8. Závěr

Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů,
doklad členství
Schůzi vedl Matouš Horáček. Po přivítání byla provedena prezence – viz prezenční
listina. Přítomni byli 3 členi přípravného výboru a další žadatelé o členství. Tito byli, na
základě písemné přihlášky, přijati za zakládající členy o.s. První pěší.cz. Přihlášky jsou
uloženy u Matouše Horáčka. Bylo dohodnuto, že členové nebudou mít žádný speciální
doklad o členství, tak jak vyplývá ze stanov sdružení. Zapisovatelem ustavující schůze byl
Matouš Horáček.

Projednání stanov, volba rady a předsedy sdružení
Členové byli detailně obeznámeni se stanovami sdružení a s tím co jednotlivé body
znamenají v praxi pro chod sdružení. Znění stanov bylo odsouhlaseno v plném rozsahu.
Stanovy jsou dostupné online na webu sdružení.
Jednomyslně bylo schváleno, že rada bude mít 3 členy.
Do rady byli navrženi: Matouš Horáček, Miroslav Bambas a Matěj Sedláček. Tito byli také
jednomyslně zvoleni. Z členů rady byl pro post předsedy sdružení navržen Matouš Horáček,
který byl také jednomyslně zvolen. Na post místopředsedy byl zvolen Miroslav Bambas.

Stanovení způsobu vedení účetnictví
Vzhledem k předpokládanému vývoji aktivit sdružení bylo rozhodnuto, že účetnictví zatím
nebude vedeno a projedná se, až vznikne potřeba jeho vedení.

Projednání vnitřního řádu, členského příspěvku
Pro rok 2010 bylo stanoveno, že se nebudou vybírat členské příspěvky.
Zájemcům z řad členů byl sdělen přístup do redakčního systému online prezentace
sdružení, aby se mohli sami aktivně podílet na vytváření programu sdružení a vytvářet
zápisy z cest a jiných akcí pořádaných sdružením.
Za administrátora webu byl jednomyslně zvolen Matouš Horáček.

Udělení čestných členství
Doživotní čestné členství bylo uděleno Janu Hutníkovi a Petru Dallingerovi.

Zpráva o činnosti přípravného výboru
Členové byli seznámeni s dosavadní činností přípravného výboru: založení občanského
sdružení a vedení webové prezentace prvnipesi.cz.

Diskuze a projednání plánů pro rok 2010
Bylo stanoveno, že akce sdružení by se měli konat minimálně jednou měsíčně, náplní
těchto akcí by měla být především turistika, cyklistika a cestování.
Pro rok 2010 byly odsouhlaseny následující zahraniční expedice: Ukrajina (duben),
Španělsko (přelom léto, podzim), Bosna a Hercegovina (listopad).
Pro rok 2010 byly odsouhlaseny následující dálkové pochody: 24hodinovka České
Budějovice – Plzeň (březen) a vánoční pochod Praha – Kořen (prosinec) v součinnosti
s Martinem Hradítkem (zakladatel pochodu)
Členům bylo sděleno za jakých podmínek je možné účastnit se zahraničních expedic.

Závěr
Na závěr schůze byla volná diskuze na téma aktivit a možných plánů sdružení v delším
časovém horizontu. Matouš Horáček zodpovídal případné další dotazy jednotlivých členů
k fungování sdružení. Po schůzi následoval volný program za účasti přátel občanského
sdružení.

Přílohy
1. Prezenční listina
Zápis provedl: Matouš Horáček
…………………………………………………
Zápis ověřil: Miroslav Bambas
…………………………………………………

Příloha č. 1: Prezenční listina 6. března 2010
Jméno
Matouš Horáček
Miroslav Bambas
Matěj Sedláček
Adam Sluka
Vratislav Bambas
Vladimír Vlasák
Zdeněk Brachtel

Podpis

