
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. ze dne 8. dubna 2019 
 
 

Dne 8. 4. 2019 se v kongresovém centru Floret v Průhonicích sešla valná hromada Asociace 

podnikatelů v geomatice, z.s. se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 

61385751, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, ve 

vložce 1359 (dále jen „spolek“ nebo „APG“)   

 
 

1.  Zahájení valné hromady 

1.1.  Valnou hromadu zahájil v 10.00 výkonný ředitel APG Ing. Jaroslav Cibulka a následně předal 

slovo Ing. Martinu Hrdličkovi, který pronesl úvodní projev a přednesl Zprávu představenstva. V 

úvodním projevu předseda představenstva zrekapituloval důvody, které vedly ke vzniku APG a 

připomenul cíle, na jejichž základě byla asociace založena. Vyhodnotil činnost pracovních skupin a 

poukázal na oblasti, na které je třeba se soustředit v nejbližším období. Ing. Cibulka následně doplnil 

jeho projev o konkrétní detaily činnosti spolku za uplynulých 12 měsíců (stanovení cílů APG, 

zprofesionalizování chodu spolku, činnost představenstva a spolupráce s dozorčí radou, ustanovení 

pracovních skupin, zahájení jednání s představiteli státu a další spolupráce a propagace). Poté 

vystoupil Ing. Martin Malec, který přednesl Zprávu dozorčí rady. 

 

 

1.2.  Dále se slova ujali jednotliví vedoucí Pracovních skupin, aby přítomné seznámili s jejich činností 

v uplynulém období:  

- paní Ing. Denisa Petříková prezentovala zprávu o činnosti Pracovní skupiny Vzdělávaní 

- pan Ing. Jiří Bradáč prezentoval zprávu o činnosti Pracovní skupiny Geografické informační systémy 

- pan Ing. Jiří Habrovec prezentoval zprávu o činnosti Pracovní skupiny Inženýrské geodézie 

- pan Ing. Jan Plavec prezentoval zprávu o činnosti Pracovní skupiny Katastr nemovitostí  

- pan Ing. Martin Malec prezentoval zprávu o činnosti Pracovní skupiny Pozemkové úpravy  

 
 

2. Závěr 

Po skončení výše uvedeného programu výkonný ředitel Ing. Cibulka ve 12:00 ukončil valnou 

hromadu. Na valné hromadě nebyly vzneseny žádné další návrhy, připomínky či protesty.  

 

 



3. Přílohy 

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou i níže uvedené přílohy:  
 (a) Př. 01 PP   
 (b)  Př. 02 VŘ  
 (c) Př. 03 VZ 
 (d)  Př. 04 GIS 
 (e)  Př. 05 IG 
 (f) Př. 06 KN 
 (g)  Př. 07 PÚ 
 
 
 
V Průhonicích, 8. dubna 2019  
 
        ………………………………… 
         Ing. Jaroslav Cibulka 
         výkonný ředitel   
   


