Zápis
o jednání ustavující valné hromady Občanského sdružení ProCit
Datum konání valné hromady: 10.02.2011
Místo konání valné hromady:
Přítomní členové:

Plzeň, Restaurace U Salzmannů, Pražská 8, Plzeň

Irena Vítovcová
Mgr. Jana Ždimerová
Mgr. Pavla Skaláková

Program jednání:
1. Zahájení

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Záměr Občanského sdružení ProCit
Plán činnosti na rok 2011
Hospodářská činnost
Volba členů rady
Volba nových členů
Diskuse
Závěr

K programu:
ad 1)
Jednání valné hromady zahájila předsedkyně přípravného výboru Mgr. Jana
Ždimerová. Přivítala přítomné a poté oznámila, že valná hromada byla svolána podle stanov.
Poté Mgr. Jana Ždimerová navrhla, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, a to
Mgr. Janu Ždimerovou
V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení.

ad 2)
Předsedkyně valné hromady v tomto bodu programu přednesla přítomným záměr
Občanského sdružení ProCit, jehož písemné zpracování bude zájemcům k dispozici.
ad 3)
Předsedkyně valné hromady předala slovo Pavle Skalákové, která přednesla
přítomným plán činnosti sdružení na rok 2011.
ad 4)
V tomto bodu programu předsedkyně valné hromady předala slovo Ireně Vítovcové,
která informovala přítomné, že bude nutné založit účet u banky, nejlépe takové, kde
v souvislosti s vedením účtu nebudou placeny žádné či alespoň minimální bankovní poplatky.
Doporučila oslovit peněžní ústav Raiffeisenbank a.s. Poté dohodnuto, že předseda rady
společně s dalším členem rady navštíví pobočku banky v Plzni a založí účet sdružení.
Irena Vítovcová také informovala přítomné o nutnosti platby členského příspěvku ve
výši 400,- Kč za kalendářní rok na účet sdružení.

Předsedkyně valné hromady přednesla tento
návrh usnesení:
1) Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku 400,- Kč ročně.
2) Členský příspěvek je splatný jednou ročně vždy nejpozději do 28. února kalendářního roku,
za který přísluší. U nového člena sdružení je členský příspěvek splatný do 30 dnů ode dne
podání závazné přihlášky.
V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení.
ad 5)
Předsedkyně valné hromady seznámila přítomné s tím, že tato valná hromada bude
volit obsazení rady sdružení coby výkonného orgánu. Navrhla, aby rada byla zvolena ve
stejném složení, jak dosud působil přípravný výbor. K tomuto nebyly vzneseny jiné návrhy
ani připomínky, proto předsedkyně valné hromady přednesla tento
návrh usnesení:
Valná hromada volí následující členy rady:
předseda rady Mgr. Jana Ždimerová, nar. 8.6.1968, Plzeň, 326 00, Francouzská 61,
člen rady Irena Vítovcová, nar. 24.4.1974, Plzeň, 301 00, Kleisslova 3,
člen rady Mgr. Pavla Skaláková, nar. 17.5.1977, Zbůch, 330 22, U vlečky 481.
V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení.
ad 6)
Přítomným hostům byla předložena přihláška do Občanského sdružení Procit a
současně proběhla úvodní registrace zájemců o členství.
ad 7)
V tomto bodu programu proběhla volná diskuse.
ad 8)
Jana Ždimerová sdělila, že program ustavující valné hromady byl vyčerpán,
poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
------------------------------------Mgr. Jana Ždimerová

------------------------------------Mgr. Pavla Skaláková

------------------------------------Irena Vítovcová

