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Ustavující Valná hromada občanského sdružení 
občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 
Dne 13.5.2007 
Místo: Kino KUK, Brandýs nad Labem 

 
 

USNESENÍ 
 

Bere na vědomí : 
 

a) zprávu předsedy mandátové a volební komise o počtu občanů přihlášených 
do OS k 13. 5. 2007 a počtu přítomných občanů na dnešním jednání,  

b) zprávu přípravného výboru OS přednesenou jeho zmocněncem. 
c) volební řád OS a jeho zařazení do řídících dokumentů OS, 

 
Schvaluje: 

 
a) přijetí přítomných občanů za členy OS v souladu se stanovami OS, 
b) zprávu předsedy volební a mandátové komise o výsledku voleb statutárních 

orgánů OS, 
c) navržené změny stanov OS uvedené v příloze tohoto usnesení. 
 

Ukládá Radě OS:  
  

a) zpracovat a zaslat starostovi města, radě a zastupitelstvu otevřený dopis 
s informací o průběhu ustavující valné hromady OS a předložit jim poža-
davky OS k plánované privatizaci bytových domů – do 30.5.2007, 

b) založit běžný účet OS u peněžního ústavu dle rozhodnutí Rady OS – do 
30. 5. 2007, 

c) zaregistrovat OS u příslušného finančního úřadu - do 30. 5. 2007, 
d) projednat na prvním zasedání Rady OS přijetí nepřítomných občanů splňu-

jících podmínky přijetí podle Stanov za členy OS, o přijetí je informovat – 
do 30.5.2007, 

e) vytvořit pracovní skupiny, projednat zapojení jednotlivých členů Rady do 
těchto skupin a zpracovat pro ně příslušná pověření - průběžně, 

f) předat protokolárně nově zvolené Radě OS stávající dokumentaci OS, kte-
rou zpracuje přípravný výbor – do 15. 6. 2007, 

g) zaslat k odsouhlasení na Ministerstvo vnitra přijaté změny ve stanovách 
OS schválené na dnešním jednání valné hromady – do 28. 5. 2007, 

h) vypracovat směrnici k činnosti rozšířené rady OS, včetně způsobu volby 
delegátů za jednotlivé skupiny členů OS, 

i) pracovat s materiály, dokumenty OS, osobními údaji členů a finančními 
prostředky v souladu s platnými legislativními normami. 

 
Za správnost 
   Ing. Jiří VOJTA v.r.                          ing. Zdeněk CIVÍN v.r. 


