
Ustavující členská schůze UCHO, o.s.

datum: 17. 5. 2012

Program: 

1) Zahájení

2) Schválení stanov o.s.

3) Volba výboru a revizora o.s.

4) Návrh rozpočtu – hospodaření o.s.

5) Diskuse 

6) Usnesení

Zahájení

Dne 17.  5.  2012 ve  20.00 hodin v Tlumačově  č.p.  35 byla  zahájena  ustavující  členská schůze

UCHO, o.s. Členskou schůzi svolala Lenka Ticháčková jako oprávněná osoba jednat za přípravný

výbor sdružení.

Přítomny byly všechny členky přípravného výboru, a to Andrea Pivoňková, Lenka Ticháčková,

Ludmila Maierová, DiS. a Ing. Marie Homolková, které také podaly řádnou přihlášku do sdružení a

tak se staly členy UCHO, o.s.

Hlavním cílem této schůze je schválení stanov sdružení, volba předsedy místopředsedy, pokladníka

a revizora sdružení.

Vedením schůze je pověřena Lenka Ticháčková. Zápisem ze schůze je pověřena Marie Homolková.

Schválení stanov o.s.

Z pověření  přípravného  výboru  UCHO,  o.s.  předložila  Marie  Homolková  stanovy občanského

sdružení.  Do stanov budou zahrnuty připomínky a  drobné úpravy a  po  konečné úpravě  budou

zaslány na příslušný orgán Ministerstva vnitra. Kopie odeslaných stanov je přiložena k zápisu jako

příloha č. 1.

Stanovy  se  také  přiloží  jako  příloha  k  oznámení  na  oú  o  vzniku  a  činnosti  sdružení  v  obci

Tlumačov.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Volba výboru a revizora sdružení

Členská schůze  navrhuje čtyřčlenný výbor sdružení,  a  to  ve složení:  Andrea  Pivoňková, Lenka

Ticháčková, Ludmila Maierová a Marie Homolková.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Členská schůze navrhuje jako revizora sdružení Marii Homolkovou.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel: 1

Návrh rozpočtu – hospodaření o.s.

Rozpočet sdružení se bude odvíjet od typů akce a přijatých finančních obnosů. Jakmile bude mít

sdružení  k dispozici  finanční  prostředky,  konkrétní  rozpočet  a  návrh hospodaření  upraví  vnitřní

směrnice sdružení.



Diskuse 

• Způsob zviditelnění, reklamy sdružení. V jakém tisku inzerovat. Facebook jako reklama.

• Založení e-mailu.

Usnesení

Ustavující členská schůze schvaluje:

• Stanovy občanského sdružení UCHO, o.s.

• Čtyřčlenný  výbor  sdružení  ve  složení  Andrea  Pivoňková,  Lenka  Ticháčková,  Ludmila

Maierová a Marie Homolková.

• Revizora sdružení Ing. Marii Homolkovou.

Přípravný výbor ukládá:

• Marii Homolkové:

odeslání stanov a všech náležitostí příslušnému orgánu Ministerstva vnitra.

předložení oznámení o vzniku a činnosti UCHO, o.s. obecnímu úřadu Tlumačov.

• Členům členské schůze:

propagace UCHO, o.s.

O termínu další členské schůze bude informovat výbor sdružení dle stanov UCHO, o.s.

Zápis ze schůze provedla Ing. Marie Homolková.

Podpisy přítomných na ustavující členské schůzi, kteří byli přítomni:


