Usnesení
7. Valné hromady ČESKÉ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ (ČAT),
konané dne 16. 4. 2005 v Brně
Valné hromady se zúčastnilo 9 členů z celkového počtu 33 členů ČAT.
A) Valná hromada schvaluje:
1. Program zasedání:
- Zahájení a úvodní slovo
- Schválení předsedajícího jednání 7. VH ČAT
- Volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu VH ČAT
- Zpráva o činnosti a hospodaření ČAT v uplynulém období a kontrola plnění usnesení 6.Valné
hromady konané dne 17.4.2004 v Praze
- Zpráva inventarizační komise
- Zpráva kontrolní komise ČAT
- Plán aktivit ČAT na rok 2005/2006
- Finanční plán ČAT na rok 2005
- Doplnění Kontrolní komise ČAT
- Různé
- Diskuse
- Schválení usnesení 7.VH ČAT, závěr

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Janoušek, p. Fröhlich
3. Mandátovou komisi ve složení: p. Murtinger, p. Valko
4. Zapisovatele jednání Valné hromady ČAT: pí Dudková
5. Ověřovatele zápisu: p. F. Novák
6. Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT za r. 2004/2005 přednesenou p. Hacaperkou
7. Zprávu inventarizační komise přednesenou p. Valko
8. Zprávu kontrolní komise ČAT přednesenou pí Dudkovou
9. Vyhodnocení plánu aktivit ČAT za období 2004/2005 přednesené p. Klinerem
10. Plán aktivit ČAT na r. 2005/2006 přednesený p. Klinerem, s možností jeho rozšíření
prezidiem (s požadavkem zajištění vyrovnaného rozpočtu)
11. Finanční plán ČAT na r. 2005 přednesený pí Dudkovou

12. Doplnění Kontrolní komise ČAT o p. Fröhlicha
13. Prodloužení termínu úhrady členských příspěvků ČAT na r. 2005 do 31.5.2005
14. Přijetí Zlínprojekt, a.s., za člena ČAT
15. Přihlášku projektů „Aktivní politika zaměstnanosti pro elektronické komunikace“ a
„Cílená aktivní politika zaměstnanosti v Elektronických komunikacích v hl. m. Praze“
v rámci grantového schématu EU „Podpora aktivní politiky zaměstnanosti“
16. Editace prezentací členských firem na webových stránkách ČAT bude nadále
zajišťována sekretariátem ČAT na základě podkladů zaslaných firmami, nikoliv
individuálně firmami jejich vlastním přístupem k webu ČAT
B) Valná hromada bere na vědomí:
- Přejmenování Oborového informačního místa Elektronické komunikace OIM EK
Hospodářskou komorou ČR na Oborové koordinační místo Elektronické komunikace
OKM EK
C) Valná hromada ukládá:
- Dopracovat „Plán aktivit ČAT 2005/2006“ o konkrétní termíny plnění a nositele těchto
úkolů. Pravidelně na zasedáních prezidia kontrolovat plnění úkolů.
Odpovídá : prezident ČAT
Termín : 31.5.2005, dále průběžně
- Zajistit další rozvoj Oborového koordinačního místa Elektronické komunikace
zřízeného a provozovaného ČAT, akreditovaného HK ČR. Využít jeho činnosti k
propagaci ČAT
Odpovídá: sekretariát ČAT
Termín: průběžně
- Zajistit vyrovnaný rozpočet ČAT na rok 2005.
Odpovídá : prezidium ČAT
Termín : průběžně 2005
- Individuálně projednat se členy, kteří nemají uhrazeny členské příspěvky, jejich
zaplacení nejpozději do 31.5.2005. O výsledku informovat prezidium ČAT.
Odpovídá: sekretariát ČAT
Termín: ihned
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- Zajistit od členských firem dle předaného seznamu popis společností a loga pro jejich
prezentaci na webových stránkách ČAT
Odpovídá: sekretariát ČAT
Termín: do 15.5.2005
-

Provést rozbor obou projektů grantového schématu „Podpora aktivní politiky
zaměstnanosti“, vyhodnotit a rozhodnout o zapojení ČAT do jejich realizace
Odpovídá : prezidium ČAT
Termín : do 15.7.2005

- Zaslat elektronickou poštou zápis a usnesení 7. Valné hromady všem členům ČAT
Odpovídá: prezidium ČAT
Zajistí: sekretariát ČAT
Termín: do 30.4.2004
D) Valná hromada děkuje:
- p. Šimíčkovi, řediteli SOŠ a SOU informatiky a spojů v Brně, za zajištění dobrého
zázemí pro jednání 7. VH ČAT

V Brně dne 16.4.2005
Za návrhovou komisi 7. Valné hromady ČAT:

Ing. Pavel Janoušek, v.r.
Ing. Svatopluk Fröhlich, v.r.
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