Zápis z 1. valné hromady občanského sdružení
První pěší.cz
Dne 5. března. 2011 proběhla 1. valná hromada o.s. První pěší.cz, kterou svolal předseda
sdružení Matouš Horáček. Valná hromada se uskutečnila od 19.00 v Pivnici na Koupališti v
Tachově.

Program schůze
1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů
2. Výroční zpráva za rok 2010
3. Stanovení způsobu vedení účetnictví
4. Projednání vnitřního řádu a členského příspěvku
5. Spolupráce se skupinou Embrio a pořádání společenských akcí
6. Diskuze a projednání plánů pro rok 2011
7. Závěr

Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů
Schůzi vedl Matouš Horáček. Po přivítání byla provedena prezence – viz prezenční listina.
Přítomno bylo 7 ze 7 stávajících členů občanského sdružení, slečna Eliška Horáčková jako
konzultant účetnictví a 1 žadatel o členství (Jaroslav Havel). Jaroslav Havel byl přijat za
člena sdružení.
Zapisovatelem valné hromady byl Matouš Horáček.

Výroční zpráva za rok 2010
Členové byli obeznámeni s výroční zprávou za rok 2010, kterou sestavil Matouš Horáček.
Výroční zpráva byla jednomyslně přijata bez požadavků na změny a opravy. Výroční zpráva
bude umístěna na webu družení.

Stanovení způsobu vedení účetnictví
Po konzultaci s Eliškou Horáčkovou bylo rozhodnuto, že sdružení povede daňovou evidenci,
založí transparentní bankovní účet u FIO banka a bude nahlášeno u finančního úřadu. Tyto
úkoly má na starosti Matouš Horáček.
Eliška Horáčková bude daňovou evidenci vést dle aktuálních potřeb sdružení a bude jí za to
stanovena individuální odměna za provedenou práci.

Projednání vnitřního řádu a členského příspěvku
Přítomní členové se shodli na tom, že není třeba volit novou radu sdružení a zachovala
Matouše Horáčka na postu předsedy sdružení a Miroslava Bambase na postu místopředsedy.
Výše členského příspěvku byla stanovena na 100 Kč čtvrtletně (400 Kč ročně).

Spolupráce se skupinou Embrio a pořádání společenských
akcí
Jednomyslně byla odsouhlasena spolupráce se skupinou Embrio, která pořádá v Tachově
kulturně zábavní akce. Od spolupráce si sdružení slibuje zvýšení povědomí u lidí a možnost
propagace přímo mezi mladými lidmi.
Členové sdružení byli seznámeni s rámcovým programem letního festivalu Vítání léta, který
by měl být společenskou akcí na podporu alternativního trávení volného času a aktivit První
pěší.cz. Pro festival byl dohodnut předběžný termín 25. června 2011 a členové sdružení se
rámcově dohodli také na úkolech s tím spojených. Projekt Vítání léta řídí Matouš Horáček
v přímé spolupráci s Jaroslavem Havlem.

Diskuze a projednání plánů pro rok 2011
Seznam akcí, které byly prodiskutované, odsouhlasené a zařazené do kalendáře akcí
občanského sdružení První pěší.cz pro rok 2011:


24 hodinovka České Budějovice – Plzeň (březen)



Velikonoční Zakarpatí 2011 (duben)



Vltava 2011 (přelom duben/květen)



Koncert Prago Union (květen) spolupráce se skupinou Embrio



Letní festival Vítání léta (červen)



Cyklistický dálkový přejezd První republiky Od Jasini do Aše (léto)



Říjnová Bosna a Hercegovina s trekem v kaňonu Rakytnice (říjen)

Počítá se s dalšími akcemi zejména s pochody a výlety po České republice.
V roce 2011 se sdružení zaměří na větší propagaci a nabírání nových členů.

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
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Zápis ověřil: Adam Sluka
…………………………………………………

Příloha č. 1: Prezenční listina 5. března 2011
Jméno
Matouš Horáček
Miroslav Bambas
Matěj Sedláček
Adam Sluka
Vratislav Bambas
Vladimír Vlasák
Zdeněk Brachtel
Jaroslav Havel
Eliška Horáčková

Podpis

