
Akademie nadání o. s. vás zve na
2. VALNÁ HROMADA
www.a-na.webnode.cz

Vážení členové ANA,
přijměte pozvání na 2. řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek 16. 12. 2011 od 18:30 hodin
v zasedací místnosti v přízemí budovy

České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň,
v Plzni na Klatovské třídě  48.

Prezence účastníků valné hromady se uskuteční od 18:15 hodin.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a pro vás jako členy sdružení představuje jedi-
nečnou příležitost, jak se dozvědět o chodu občanského sdružení ANA v 2. roce jeho fungování, jak 
ovlivnit budoucí vývoj sdružení nebo se zapojit do jeho činností.

Protože valná hromada by i tentokrát měla rozhodovat i o změně stanov ANA, je třeba, aby byla 
přítomna  minimálně 2/3 většina všech členů (pro ostatní  záležitosti  stačí  nadpoloviční  většina 
přítomných členů). Děkujeme předem za vaši co největší účast.

Předběžný program valné hromady   (dále jen „VH“):  

1. Přivítání všech přítomných členů ANA  
• zjištění počtu členů - zda je VH usnášení schopná

2. Důvod svolání VH a představení programu jednání VH  
• představení programu VH
• zdůraznění významu VH, systému hlasování a rozhodování, určení sčitatele hlasů
• otázky a diskuze

3. Zpráva o založení a vzniku ANA  
• důvod založení
• zakládající členové 
• tvorba a registrace stanov
• otázky a diskuze

4. Současná struktura ANA  
• členská základna (předání členských listin a průkazů)
• podmínky členství, členské příspěvky, diskuze o výši členského příspěvku
• orgány sdružení, tj. VH a rada
• rada ANA
• otázky a diskuze

5. Činnost ANA za 2. rok existence  
• kluby, kroužky, herní víkendy, akce
• současná situace v pronajímaných prostorách 
• internetové stránky
• otázky a diskuze



6. Zpráva o hospodaření ANA  
• příjmy a výdaje
• dotace a další zdroje financování
• předpokládané akce pro rok 2012
• otázky a diskuze

PŘESTÁVKA (10 – 15 minut)

7. Schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2010  

8. Změna stanov ANA  

9. Poděkování všem, kteří pomohli a pomáhají  

10. Možnosti podílení se členů na fungování ANA  

11. Diskuze  

Žádáme vás o potvrzení účasti (popř. neúčasti)
na e-mailu IvSmitkova@seznam.cz  nebo na tel. 604 516 861,

a to do středy 14. 12. 2011.

V Plzni dne 4. 12. 2011

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková, předsedkyně ANA

Mgr. Stanislav Smítka, místopředseda ANA
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