
Schůze delegátů Občanského sdružení občanů  
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 
Dne 24. 4. 2008 
Místo: restaurace „Na hřišti“, Brandýs nad Labem 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ 
 

Bere na vědomí : 
 

a) Zprávu rady OS o činnosti OS od poslední Valné hromady a doporučuje ji 
k předložení Valné hromadě,  

a) Strategii OS v oblasti prodeje bytů v našem městě jako součást zprávy a 
doporučuje její předložení Valné hromadě ke schválení,  

b) Dosavadní postup rady OS při „privatizaci“ bytového fondu, 
 
Schvaluje: 

 
a) Svolání Valné hromady OS s navrženým programem  
b) Navržené změny stanov OS uvedené v příloze tohoto usnesení,  

 
Ukládá Radě OS:    

         
a) Připravit a svolat Valnou hromadu členů OS na den 24. 5. 2008 (31. 5. 

2008 náhradní termín), 16:00 hod v kině KUK Brandýs nad Labem 
b) Pozvat hosty na Valnou hromadu (poslankyni Čurdovou, poslance 

Tluchoře, starostu města Ing. Přenosila, JUDr.Tarabu, zástupce politických 
subjektů, zasedajících v radě města BnL – SB, zástupce „Prostředníka“ pro 
realizaci privatizace bytového fondu města dle „Zásad II.“), 

c) Připravit kandidátku pro volby do Rady OS a jejího předsedu. 
 
 
 
 
Za správnost      
 
       Jiří VOJTA 
             v.r. 
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Jednání rady rozšířené o schůzi delegátů  
OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 
Dne 24. 4. 2008 
Místo: Restaurace Na hřišti Brandýs nad Labem. 
 
 

Návrh na změnu stanov OS – změnové řízení 
 

       
I. Doplnění zpřesňující formulaci 

a) v čl. III., ods. 1b) doplnit „…. samosprávy …“ 
 

II. Věcné: 
a) čl. VII, odst. 10,  pís. b upravit ve znění:  

„svolávat řádné a mimořádné schůze valné hromady, připravovat pro ně 
agendu, potřebné dokumenty, podklady k návrhu na vyloučení člena a 
ostatní návrhy k bodům, o kterých rozhoduje valná hromada,“ 

b) čl. VII, odst. 10 za pís. h) vložit pod označením i) paragraf ve znění: 
„kooptovat nového člena rady v případě, že některý z řádně zvolených 
členů rady OS odstoupil z funkce, zaniklo mu členství nebo mu bylo 
členství v OS, v souladu se stanovami, pozastaveno; kooptace má 
mandát do konání následující řádné valné hromady, kooptovat nového 
člena rady lze i v případě, že rada OS dospěje k rozhodnutí, že je nutno 
počet členů rady rozšířit,“ 
Ostatní články příslušně přečíslovat. 

.  
 

V Brandýse nad Labem 
Dne 24. 4. 2008 
 
 
 
   
------------------------------                 -----------------------------                   --------------------------   
     Jiří Vojta   v.r.                  Zdenek Civín   v.r.              Vladimír Krišák v.r. 


