Zápis ze zasedání členské schůze
občanského sdružení Czech and Slovak PostgreSQL Users Group
(dále jen „Sdružení“)
konané dne ..., v ... hod, v sídle sdružení
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. 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.
2. Výše členského příspěvku a termín jeho splatnosti
Stávající:
...,-Kč na období 1 kalendářního roku, splatnost ...
Návrh změny:
...,-Kč 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. ...
3. zpráva o činnosti sdružení předkládaná výborem a účetní závěrka za rok
2011
4. koncepce sdružení a jeho cíle na příští období
Program jednání byl členskou schůzí jednomyslně schválen a bylo přistoupeno
k projednání jeho jednotlivých bodů:

Ad 1) Změna stanov – hlasováno aklamací, všichni přítomní hlasovali PRO návrh
tak, jak byl uveden v programu, návrh byl přijat 100% hlasů všech přítomných.
Ad 2) 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 3) 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 4) Diskuze členské schůze o dalším směřování Sdružení – potvrzeno/schváleno
setrvání v současné koncepci Sdružení, kterou členská schůze vyhodnocuje jako
velmi uspokojivou.
Závěr:
Jednání ukončeno v ... 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.
Skalice, dne ...
Členové výboru: Podpisy
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