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Valná hromada Asociace Blower Door CZ (dále je „asociace“) konaná dne 19.11.2020 on-
line za účasti __14  __ členů z celkového počtu 22 se usnesla takto : 

1. Schvaluje Výroční zprávu za období 5.12.2019 – 19.11.2020, předloženou před 
jednáním VH  

2. Doplnit znění stanov Asociace Blower Door CZ, z.s. takto:  
 
Čl.4 odst.8. Rada asociace má právo převést člena na sympatizujícího člena na jeho 
žádost mezi jednáními valných hromad. O tomto seznámí nejbližší valnou hromadu 
ve zprávě o činnosti  
 
Čl.5 v textu :  
Člen asociace má právo:  
a) účastnit se jednání valné hromady,  
b) volit orgány asociace,  
c) být volen do orgánů asociace,  
d) obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření  
 
doplnit : e) hlasovat o rozhodnutí valné hromady  
 
v textu :  
Sympatizující člen asociace má právo:  
a) účastnit se jednání valné hromady,  
b) obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření  
 
doplnit : c) nemá právo hlasovat o rozhodnutí valné hromady 

 
3. Schvaluje Zprávu o hospodaření za období 5.12.2019 – 19.11.2020, předloženou 

před jednáním VH 
 

4. Členům se ukládá úhrada členského příspěvku za rok 2020 ve výši 1000,-Kč 
převodem na účet asociace na základě výzvy nejpozději do 31.1.2021. 
Zároveň se ukládá úhrada členského příspěvku na rok 2021 ve výši 1000,-Kč převodem 
na účet asociace na základě výzvy nejpozději do 31.1.2021.  Rozhodnutím valné hromady 
bude i nadále platba členských příspěvků a ostatních plateb prováděna předem vzhledem 
k roku započtení popř. k akci. 
 

5. Valná hromada uvolnila Ing. Davida Bečkovského Ph.D., Luční 1323, Jeseník  
z funkce rady asociace 
 

6. Valná hromada schvaluje složení rady pro další období ve složení : 

Mgr. Stanislav Paleček, Fojtíkova 2406, Rakovník - předseda 
Ing. Jiří Novák Ph.D., Za Parkem 698, Dobřichovice - místopředseda 
Ing. Zbyšek Kubíček, Polní 1315, Vizovice,  
Ing. Jiří Krejča, Musilova 5600/5, Jihlava, 
Ing. Jiří Brich, Machuldova 569/1, Praha 4  
 

Usnesení bylo schváleno hlasováním dne 19.11.2020  v …19:45… hodin  

s výsledkem ……14….. hlasů pro, ……0…. proti, ……0……  se zdržel 

 

Za správnost : 
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