
Pozvánka na Valnou Hromadu Praha12.net

Srdečně vás zveme na jednání valné hromady Sdružení Praha12.net. Valná Hromada 
se bude konat ve čtvrtek 22.9.2011 od 19 hodin v “Domečku” - Komořanská 178/35, 
Praha 12 - Modřany.

Proč chodit, když mi internet funguje?

• Po 9 letech fungování Sdružení má Sdružení svojí “základnu”. Projekt “Domeček” spotřebuje cca 
15% z členských příspěvků - VH je jedinečná příležitost si ho prohlídnout a vyjádřit se k 
možnostem jeho dalšího využití. 
• Možná máte nějaký vlastní projekt, který by mohl být v Domečku realizován ve spolupráci se 

Sdružením nebo nám můžete nabídnout svoje služby (nebo třeba jen pomoc) při práci na 
opravách/úpravách.

• Na programu je opět bod přejmenování Sdružení. Přijďte se vyjádřit k tomu JAK se bude 
Sdružení od podzimu jmenovat.

• Máte možnost přímo ovlivnit jakým směrem se bude ubírat Sdružení do budoucna. 

Účast

Z předchozích zkušeností, předpokládáme, že kapacita Domečku bude pro VH dostatečná. Nicméně 
i tak vás chceme požádat o potvrzení vaší účasti pokud se chystáte dorazit. Dejte “odpovědět” na 
tento email a napište ANO, případně ANO/60% (pro vyjádření pravděpodobnosti). Pokud víte, že 
nedorazíte ani omylem, tak nám nepište.

Program
1. Zpráva o činnosti Sdružení v posledním roce.
2. Představení Domečku (dle zájmu s prohlídkou)
3. Plány do budoucna.
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2010 (viz příloha pozvánky)
5. Kontrolní komise (činnost a další fungování)
6. Volba nového člena rady.
7. Úprava stanov (zrušení možnosti zastupování na jednání VH)
8. Změna názvu Sdružení z “Praha12.net” na “Spojovací.net”

Přílohy

Účetní uzávěrka

 Podklady naleznete na https://intra.praha12.czf/files/ucto2010vh.zip
 (odkaz funguje pouze z naší sítě)

Úprava stanov:
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1. Změna Čl. V odst.5c) “V nepřítomnosti může být člen na zasedání Valné Hromady zastoupen 
zástupcem na základě písemné plné moci.” => “V nepřítomnosti může být člen na zasedání Valné 
Hromady zastoupen zástupcem na základě písemné plné moci. Jeden zástupce může na jednání VH 
zastupovat pouze jediného člena.”

2. Přidání Čl. IV. odst 7) “Bez ohledu na způsob získání hlasovacích práv nemůže mít jeden fyzicky 
přítomný člen orgánu, při hlasování více než 2 hlasy.”

Volba nového člena rady

Petr Hruška pro pracovní zaneprázdněnost rezignuje na místo radního. Hledáme za něj tedy 
náhradu. 

Změna názvu Sdružení:

Na stůl rady se opakovaně vrací otázka změny názvu našeho Sdružení. Rada probírala opakovaně 
tuto otázku a to jak názory proč ano, tak názory proč ne. Ani sama rada nezastává v této otázce zcela 
jednotný názor. Proto jsme se rozhodli, předložit tento bod k projednání Valné Hromadě.
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