
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Níže odstřihněte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

           Plná moc  

 
Tímto já ……………………............................. nar. …………….. uděluji plnou moc  

 

panu/paní …………………………....        nar. ………………… k tomu, aby mne zastupoval 

(a) na X. valné hromadě O. S. Wifi Louňovic pod Bl., která se koná v sobotu 12. září 2015. 

 

Podpis osoby, která uděluje plnou moc: …………………………………. 

 

Podpis osoby pověřené plnou mocí: …………………………………….. 

 

V Louňovicích pod Blaníkem dne: …………………2015 

 



Organizační informace k výroční X. valné hromadě našeho 

sdružení, která se bude konat dne 12. září 2015 od 19:00 hod. 

v sále louňovického zámku 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o desátou valnou hromadu, rozhodla se rada 

sdružení uspořádat tuto výroční desátou valnou hromadu netradičně v prostorách 

louňovického zámku. Byli bychom proto rádi, kdyby se kromě vás, členů, 

zúčastnili i rodinní příslušníci. Valné hromadě bude předcházet od 17:00 hod. 

program pro děti členů našeho sdružení. Budou pro ně připraveny různé hry a 

soutěže a následně i odměny za splněné úkoly.   

Od 19:00 hod. se bude konat valná hromada s programem, který je uveden dále. 

Chci zdůraznit, že valná hromada nebude jenom slavnostní u příležitosti 

10. výročí založení sdružení, ale bude zároveň přelomová, neboť dle nového 

občanského zákoníku musíme schválit nové stanovy, jejichž návrh je 

k elektronické pozvánce přiložen. Současně dojde k nezbytné změně názvu – 

sdružení se bude měnit na spolek. Je proto velmi důležitá vaše účast. Pokud se 

nemůžete valné hromady z nějakých důvodů zúčastnit, využijte prosím přiložené 

plné moci a vyplňte ji ve prospěch jiného člena WIFI sdružení. 

Zhruba od 20:00 hod. plánujeme večeři pro zúčastněné, kterou tradičně připraví 

z kvalitního masa pan Josef Jelínek. Od 20:45 hod. bude volný program za 

doprovodu hudební skupiny. Večeře a nápoje budou k dispozici zdarma. Točit 

se bude KOZEL 11º.   

Již tradičně je součástí konání valných hromad losování, kdy vylosovaný 

přítomný člen obdrží věcnou cenu. V letošním roce budou losovány tři hodnotné 

ceny. 

 

Program valné hromady:  
 

1. přivítání  

2. volba zapisovatelky a ověřovatelů 

3. seznámení s programem VH 

4. seznámení s počtem uživatelů  

5. vyhodnocení chodu a funkčnosti sítě  

6. výuka informačních technologií  

7. zpráva o hospodaření za rok 2014 výhledem na další období 

8. zpráva kontrolní komise  

9. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ STANOV   

10. VOLBY NOVÝCH ORGÁNŮ SPOLKU 

11. diskuse  

12. losování cen  

13. schválení usnesení, závěr 

 

 
         Za Wifi radu – Pavel Tulej 
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