Asociace bilanční diagnostiky, o.s.

Zápis z ustavující Valné hromady
Datum konání:
Místo:

21. června 2013
Kutná Hora, hotel U Kata

Přítomni:

dle prezenční listiny

Počet osob, které podaly přihlášku do Asociace do 21. června 2013:
- fyzických osob:
31
- právnických osob:
4
Celkový počet přihlášených zájemců o členství:
35
Počet přítomných:

- fyzických osob:
15
- zástupců právnických osob 3
Celkový počet hlasujících:
18

Zápis z jednání
Ustavující Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky o.s. (dále jen
Asociace) byla zahájena dne 21. června 2013 ve 12 hodin za přítomnosti 16
osob, které podaly přihlášku do Asociace (předem či na místě) jako fyzické
osoby, nebo zastupovaly organizaci, která podala přihlášku jako právnická
osoba. Moderování Valné hromady se ujala Pavlína Maříková, členka
přípravného výboru Asociace. Podklady pro zápis zaznamenával Jiří Král,
skrutátorkami byly určeny Ivana Slavíková a Zuzana Freibergová (členky
přípravného výboru).
Účastníci byli seznámeni se Stanovami Asociace a dalšími pravidly týkajícími
se členství a povinností členů. Právo hlasovat měli na této ustavující Valné
hromadě všichni přítomní, kteří podali přihlášku (všichni se stali členy
Asociace) a zástupci přihlášených právnických osob (jedna osoba za
organizaci s jedním hlasem).
Program ustavující Valné hromady
1. Představení všech přítomných - každý uvedl, zda se přihlásil k řádnému
či přidruženému členství, co je ochoten pro Asociaci vykonávat a jakou
funkci by případně chtěl či byl ochoten přijmout.
2. Hlasování o logu Asociace – účastníkům byly
předloženy návrhy, které získaly nejvíce bodů
při hodnocení účastníky 3. Národního
semináře konaného v rámci projektu ESF
Bilanční diagnostika pro uchazeče o
zaměstnání. Hlasováním bylo odsouhlaseno
logo č. 10, viz obrázek vpravo: PRO 18, PROTI 0

Asociace bilanční diagnostiky, o.s.
3. Hlasování o Stanovách – znění stanov ve verzi, kterou byla Asociace
registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 22. dubna 2013, bylo
schváleno: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
4. Hlasování o výši členských příspěvků – účastníci byli seznámeni
s návrhy na výši členských příspěvků pro řádné členy, přidružené členy
a právnické osoby. Proběhla diskuse, ve které byly vzneseny další
návrhy. Hlasování:
a. Řádný člen – návrhy 2000,- Kč a 1000,- Kč – PRO 2000 Kč – 7 hlasů,
PRO 1000 Kč – 11 hlasů.
b. Přidružený člen fyzická osoba – návrh 200,- Kč – PRO 18, PROTI 0
c. Přidružená právnická osoba – návrhy 2000,- Kč a 1000,- Kč – PRO
1000 Kč – 15 hlasů, PRO 2000 Kč – 3 hlasy
d. Návrh na určení slevy pro důchodce – hlasováno o návrhu – PRO
2, PROTI 14, ZDRŽEL SE 2
5. Hlasování o počtu členů Rady Asociace – účastníci byli seznámeni
s funkcemi a činností Rady podle Stanov a proběhla diskuse. Byly
navrženy varianty 5 a 7 členů. Hlasování: PRO 5 členů – 11 hlasů, PRO 7
členů – 7 hlasů – schváleno tedy bylo 5 členů Rady.
6. Nominace do Rady – na základě údajů z návrhových lístků byl sestaven
seznam nominovaných. Nejvíce nominací získali Jiří Král a Josef
Opočenský, kteří se stali prvními dvěma členy Rady. Jména ostatních
nominovaných byla napsána na tabuli a každý účastník označil tři
osoby, kterým dal své hlasy (neveřejně). Po sečtení hlasů byly do Rady
zvoleny tyto osoby: Zuzana Freibergová, Aleš Jelínek, Ivana Slavíková.
7. Volba revizora účtů – navržena Pavlína Maříková – PRO 13, PROTI 5
Rada si svého středu zvolila:
Předsedu, který jedná jménem Asociace:

PhDr. Jiří Král

1. místopředsedu:

PhDr. Josef Opočenský

2. místopředsedu:

Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek

Tajemníka:

Ing. Zuzana Freibergová

Dalším členem Rady (bez funkce) je PhDr. Ivana Slavíková.
Zapsala: Pavlína Maříková, dne 21. 6. 2013
Zkontrolovala: Ivana Slavíková, dne 2. 7. 2013
Odsouhlasili: Jiří Král, Aleš Jelínek, Zuzana Freibergová, dne 3. 7. 2013

