Zápis z 2. válné hromády občánského
sdruzéní První pésí.čz
Dne 18. února 2012 proběhla 2. valná hromada o.s. První pěší.cz, kterou svolal předseda sdružení
Matouš Horáček. Valná hromada se uskutečnila od 14.00 v kanceláři společnosti KETNET s.r.o.
v Tachově.

Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, registrace členů a zrušení členství
Výroční zpráva za rok 2011, vyhodnocení hospodaření
Projednání vnitřního řádu a členského příspěvku
Naplánování akce Vítání jara 2012
Projednání letního festivalu Zvuky léta 2012
Diskuze a projednání plánů na rok 2012
Závěr

Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, registrace členů a zrušení
členství
Schůzi vedl Matouš Horáček. Po přivítání byla provedena prezentace (viz. prezenční listina). Přítomno
bylo 6 z 9 členů.
Zapisovatelem valné hromady byl Matouš Horáček.
Žádný nový člen nebyl přijat.
Veronice Kejřové bylo po vzájemné konzultaci zrušeno členství. Počet členů se změnil z 9 na 8.

Výroční zpráva za rok 2011, vyhodnocení hospodaření
Členové byli obeznámeni s výroční zprávou za rok 2011, kterou sestavil Matouš Horáček. Výroční
zpráva byla schválena s drobnými požadavky na změny (v poděkování scházela společnost INOTECH).
Výroční zpráva bude umístěna na webu sdružení.

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 400 Kč ročně jednorázově.
Bylo zjištěno, že větší množství členů nemá uhrazené příspěvky z minula a že nemá doplacené i další
položky vzniklé účastí na akcích sdružení. Proto bylo rozhodnuto, že se vytvoří seznam dlužníků
s částkou, kterou mají ještě uhradit.

Naplánování akce Vítání jara 2012
Vystavění zázemí proběhne v neděli a zúčastní se ho závazně: Matouš Horáček, Miroslav Bambas,
Vratislav Bambas a Vladimír Vlasák).
Hlídání stanu z neděle na pondělí zajistí Matouš Horáček a Miroslav Bambas.
Provoz za barem mají na starost: Matouš Horáček, Miroslav Bambas, Vladimír Vlasák, Lenka
Petrželková a Kateřina Stuchlová.
Hlídání stanu z pondělí na úterý zajistí Matouš Horáček a Vladimír Vlasák.
Pronájem pozemku dohodne s panem Šimákem Adam Sluka.

Projednání letního festivalu Zvuky léta 2012
Byla stanovena cena za umístění stánku s občerstvením a to na částku 3 000 Kč + 2 Kč za návštěvníka
za jeden den a na částku 4 000 Kč + 2 Kč za návštěvníka za oba dny. Stánky s občerstvením nebudou
moci prodávat nápoje.
Dohodnulo se zrušení poplatku za kelímky.
Přítomní se shodli na tom, že na grilu Krýgl servisu se budou grilovat pouze klobásy, jelikož s nimi jsou
menší komplikace.
Řízením a koordinací průběhu prací na festivalu byl pověřen Matouš Horáček, který má za úkol
rozdělit práce mezi ostatní členy a dozorovat jejich plnění.

Diskuze projednání plánů na rok 2012






Zakoupit lehčí party stany jako alternativu k těžkému vojenskému stanu
Zkusit zajistit levnější variantu pivních setů (lavic a stolů)
Zrealizovat mobilní bary pro venkovní občerstvení
Akci Zahájí nadále ponechat jako zcela nekomerční akci
Zvážit členství v MAS Zlatá cesta

Závěr
Na závěr schůze byla volná diskuze na téma aktivit a možných plánů sdružení v delším časovém
horizontu.

Přílohy
1. Prezenční listina
Zápis provedl: Matouš Horáček

Zápis ověřil: Vratislav Bambas

