
ZÁPIS

ze schůze výkonného výboru

občanského sdružení HANNAH

konané dne 25. února 2010 v sídle sdružení

1. Výkonný výbor se sešel dne 25. 2. 2010 v sídle sdružení na základě svolání předsedou výkonného
výboru ze dne 18. 2. 2010.

2. Přítomni byli: Šimon Konečný, Vít Šlahůnek, Veronika Berková.
3. Zápis:

a. Pořizovatelem zápisu byl navržen a pověřen Šimon Konečný.
b. Ověřovatelem zápisu byl navržen a pověřen Vít Šlahůnek.

4. Výbor pověřil předsedu Šimona Konečného přípravou a svoláním členské schůze sdružení.
5. Hlavním bodem této členské schůze bude hlasování o schválení Výroční zprávy sdružení za rok

2009.
6. Výbor konstatoval, že po únorové návštěvě manželů Konečných a Veroniky Berkové na statku

u Rakovníka, který byl sdružení nabízen k používání panem Karlem Mackem, je zřejmé, že se
tento statek nestane příštím působištěm sdružení. Vhodnou lokalitu k přestěhování zatím stále
hledáme.

7. Přijetí nových členů:
a. Na základě své žádosti byl Jaroslav Bezděk přijat za člena sdružení jednomyslným schvá-

lením výboru.
b. Na základě své žádosti byl Martin Horák přijat za člena sdružení jednomyslným schválením

výboru.
8. Předseda Šimon Konečný informoval výbor o komunikaci s Krajským úřadem v souvislosti

s žádostí o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
a. Sdružení si podalo žádost dne 27.1.2010.
b. Krajský úřad vyjádřil své výhrady k ní kvůli rozsahu vykonávaných činností; ten je nutno

omezit.
c. Řízení je přerušeno do 30.4.2010.
d. Výbor pověřuje Šimona Konečného, aby do té doby upravil žádost do přijatelné podoby

a předložil ji Krajskému úřadu k posouzení.
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9. Vzhledem ke skutečnosti, že občanská sdružení mohou provozovat jezdecké kluby, výbor
pověřuje Šimona Konečného vyřízením potřebných formalit a založením jezdeckého klubu
v rámci občanského sdružení Hannah. Bude tím umožněno rozšířit nabídku služeb náhradním
rodinám o práci s koňmi.

10. Pro šíření informací o NRP mezi veřejností by bylo vhodné disponovat vlastní tiskárnou na
výrobu tištěných materiálů, které by se na prezentacích rozdávaly posluchačům. Výkonný výbor
tedy pověřuje Šimona Konečného, aby pořídil vhodnou tiskárnu, která by potřebám sdružení
odpovídala.

Zapsal: Šimon Konečný Ověřil: Vít Šlahůnek
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