Zápis ze zasedání členské schůze občanského
sdružení CSPUG / Czech and Slovak PostgreSQL
Users Group (dále jen “sdružení”)
konané dne 21.3. v 19:00 hodin v restauraci Respublica, Bělehradská 232/55, Praha 2
Členská schůze byla svolána v souladu s čl. 6 odst. 1 Stanov Sdružení.
Členská schůze je usnášeníschopná v souladu s čl. 6. odst. 1 stanov Sdružení.
Program jednání členské schůze:
1. přijetí nových členů sdružení
- Marek Sušický (marek@susicky.net)
- Antonín Houska (antonin.houska@gmail.com)
- Aleš Bublík (ales.bublik@gmail.com)
2. Změna stanov Sdružení v čl. 5 odst. 1 a 7
Stávající text – podtržen text, který by měl být upraven:
Čl. 5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 15 let. Členství
ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení
a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok v plné výši. O přijetí rozhoduje
členská schůze na svém nejbližším jednání.
7. Výši členských příspěvků i termín zaplacení příspěvku pro následující kalendářní rok
schvaluje členská schůze. Pokud údaje o výši členských příspěvků a termínu zaplacení
neprojedná, tyto údaje se pro následující rok nemění.
Navrhovaná změna:
Čl. 5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 15 let. Členství
ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení
a zaplacením členského příspěvku na období jednoho roku – tj. období 12 měsíců po
sobě jdoucí od přijetí za člena sdružení v plné výši. O přijetí rozhoduje členská schůze
na svém nejbližším jednání.
7. Výši členských příspěvků i termín zaplacení příspěvku pro následující kalendářní rok
schvaluje členská schůze. Pokud údaje o výši členských příspěvků a termínu zaplacení

neprojedná, tyto údaje se pro následující rok nemění.
3. Změna stanov Sdružení v čl. 6 odst. A.2 a B.2
Stávající text – podtržen text, který by měl být upraven:
B.2 Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou nejdéle po
čtyřech letech.
C.2 Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou na nejdéle čtyři
roky. Členové dozorčí rady nesmí být členy výboru.
Navrhovaná změna:
B.2 Výbor sdružení má 2 členy, které volí členská schůze tajnou volbou nejdéle po
čtyřech letech.
C.2 Dozorčí rada má 2 členy, které volí členská schůze tajnou volbou na nejdéle čtyři
roky. Členové dozorčí rady nesmí být členy výboru.
4. Výše členského příspěvku a termín jeho splatnosti
Návrh změny: Výše členských příspěvků zůstává zachována, v souladu s bodem
(1) se mění platnost na období 1 roku (tj. období 12 měsíců ode dne vzniku členství
(tzv. „výroční den“) a následně na každé další období 12 měsíců od výročního dne), se
splatností do 14 dní od výročního dne na účet sdružení č. 5553329001/5500
5. Zpráva o činnosti sdružení předkládaná výborem a účetní závěrka za rok 2011
Zpráva o činnosti sdružení byla přednesena ústně. Účetní uzávěrka za rok 2011 je
přiložena k tomuto zápisu.
6. Účetní uzávěrka konference P2D2 2012
Účetní uzávěrka za konferenci P2D2 2012 je přiložena k tomuto zápisu.
7. Koncepce sdružení a jeho cíle na příští období
8. Volba členů orgánů sdružení - výkonného výboru a dozorčí rady
Program jednání byl členskou schůzí jednomyslně schválen a bylo přistoupeno k projednání
jeho jednotlivých bodů:
Ad 1) Přijetí nových členů sdružení - hlasováno aklamací, všichni přítomní hlasovali PRO přijetí

všech uvedených za členy sdružení.
Ad 2) Změna stanov (čl. 5) – hlasováno aklamací, všichni přítomní hlasovali PRO návrh tak, jak
byl uveden v programu, návrh byl přijat 100% hlasů všech přítomných.
Ad 3) Změna stanov (čl. 6) – hlasováno aklamací, všichni přítomní hlasovali PRO návrh tak, jak
byl uveden v programu, návrh byl přijat 100% hlasů všech přítomných.
Ad 4) Výše členského příspěvku a termín jeho splatnosti - všichni přítomní hlasovali PRO návrh
tak, jak byl uveden v programu, návrh byl přijat 100% hlasů všech přítomných.
Ad 5) Člen výboru Pavel Stěhule přednesl zprávu o činnosti sdružení a seznámil přítomné
s účetní závěrkou Sdružení za rok 2011. Zpráva i účetní závěrka byla členskou schůzí
jednomyslně přijata a schválena.
Ad 6) Člen výboru Pavel Stěhule přednesl zprávu o činnosti sdružení za rok 2012 a seznámil
přítomné s účetní závěrkou za tuto konferenci. Účetní uzávěrka byla členskou schůzí vzata na
vědomí, schvalována bude až v rámci účetní uzávěrky za celý rok 2012.
Ad 7) Diskuze členské schůze o dalším směřování Sdružení – potvrzeno/schváleno setrvání v
současné koncepci Sdružení, kterou členská schůze vyhodnocuje jako velmi uspokojivou.
Ad 8) Volba výkonného výboru a dozorčí rady - bylo navrženo následující složení orgánů
sdružení
●
●

výkonný výbor: Tomáš Vondra, Jakub Ouhrabka
dozorčí rada: Pavel Hák, Pavel Stěhule

Tento návrh byl přijat 100% hlasů všech přítomných.
Závěr:
●
●

Jednání ukončeno v 20:00 hod.
Výbor pověřen ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění
oznámit/doručit Ministerstvu vnitra ČR znění změny stanov, a to ve dvojím vyhotovení
do 15 dnů od schválení.

Praha, dne 21.3.2012
Členové výboru:
Jakub Ouhrabka ......................................

Tomáš Vondra .........................................
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