
ZÁPIS

ze schůze výkonného výboru

občanského sdružení HANNAH

konané dne 18. června 2010 v sídle sdružení

1. Výkonný výbor se sešel dne 18. 6. 2010 v sídle sdružení na základě svolání předsedou výkonného
výboru ze dne 11. 6. 2010.

2. Výbor se sešel v plném počtu, tedy ve složení: 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 vyhodnotil dubnovou návštěvu statku v Drahoníně. Podmínky pro jeho využití sdružením
jsou nevyhovující; vhodnou lokalitu k přestěhování stále hledáme.

5. Na základě své žádosti byla Hana Visingrová přijata za člena sdružení jednomyslným schválením
výboru.

6. Předseda Šimon Konečný referoval o svých prezentacích občanského sdružení HANNAH
ve sborech Církve bratrské v Praze. Výbor doporučil v této formě seznamování veřejnosti
s problematikou NRP pokračovat.

7. Předseda Šimon Konečný informoval výbor o splnění úkolu založit jezdecký klub, kterým byl
pověřen výkonným výborem dne 5.3.2010. Jezdecký klub Hannah byl založen, a je Českou
jezdeckou federací registrován pod číslem MV110.

8. Výkonný výbor v této souvislosti pověřuje Alenu Konečnou nákupem a průběžným dopl-
ňováním jezdeckých potřeb a bezpečnostních pomůcek, potřebných pro provoz jezdeckého
klubu.

9. Předseda Šimon Konečný informoval výbor o rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 15.6.2010,
jímž občanskému sdružení HANNAH uděluje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
ve vymezeném rozsahu.

10. Výkonný výbor pověřuje Šimona Konečného pořízením nahrávek textů nechráněných autor-
ským zákonem (např. lidových pohádek); tyto nahrávky by sdružení mohlo prodávat svým
příznivcům v rámci fund-raisingu. Výkonný výbor v této souvislosti pověřuje Šimona Koneč-
ného pořízením potřebného hardwaru i jeho postupného doplňování dle aktuálních potřeb
a možností.

11. Šimon Konečný informoval výbor, že někteří z donorů, kteří pravidelně finančně podporují
sdružení, si nepřejí, aby jejich jména byla zveřejněna na bankovních výpisech, přístupných
veřejnosti. Výbor tedy pověřuje Šimona Konečného, aby na bankovním účtu změnil transpa-
rentnost tak, aby to našim donorům vyhovovalo.

Zapsal: Šimon Konečný Ověřil: Vít Šlahůnek
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