Výluka, z.s.
Zápis ze zakládající valné hromady konané 3. října 2016
v dolním salonku Café Standard (Karolíny Světlé 321/23, Staré Město, 110 00 Praha 1)
Přítomní členové: Sandra Feyglová, Dominik Vachuda a Aneta Kolesáriková a Aneta Hlavničková
(přijaté na valné hromadě)
Nepřítomní členové: Jana Fryzelková, Aneta Martínková, Václav Vidím
Hosté: Tomáš Pospíchal
Předsedající valné hromady: Sandra Feyglová (které byla udělena plná moc nepřítomnou předsedkyní
Janou Fryzelkovou)
Zapisovatel: Dominik Vachuda

Program:
1. sestavení prezenční listiny valné hromady,
2. seznámení návštěvníků s programem,
3. přijímaní nových členů spolku Výluka,
4. volba ověřovatele valné hromady,
5. kontrola usnášení schopnosti valné hromady,
6. schválení/ doplnění programu valné hromady,
7. seznámení členů s jednacím a organizačním řádem spolku,
8. schválení jednacího a organizačního řádu,
9. sestavení volební komise,
10. doplňující volba výboru spolku Výluka,
11. volba disciplinární komise spolku Výluka,
12. diskuze,
13. vybíraní členských příspěvků,
14. závěr.
Místopředsedkyně Sandra Feyglová zahájila valnou hromadu v 17:00.
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1. Úvod
Sandra Feyglová seznámila všechny přítomné s programem valné hromady (dále jen VH). Ten
byl jednomyslně schválen v poměru 3 hlasy pro - 0 proti - 0 se zdrželo.
2. Přijímání nových členů
Za novou členku byla přijata Aneta Kolesáriková. Pozdě příchozí Aneta Hlavničková (příchod
v 17:15) byla taktéž přijata za novou členkou zapsaného spolku Výluka, čímž se počet členů
spolku na VH zvýšil na celý počet čtyř lidí.
3. Volba ověřovatele VH
Ověřovatelem VH byl jednomyslně zvolen Tomáš Pospíchal, jako host VH.
4. Kontrola usnášení schopnosti VH
VH se ukázala být usnášení schopnou. Všichni byli potěšeni.
5. Schválení programu VH
Program VH byl jednomyslně schválen v poměru 4-0-0.
6. Seznámení a schválení členů s jednacím a organizačním řádem spolku
Sandra Feyglová detailně seznámila všechny přítomné členy i hosta s jednacím i organizačním
řádem, který byl následně schválen jednomyslně, tj. 4-0-0.
7. Sestavení volební komise
Za jediného člena volební komise byl vybrán Tomáš Pospíchal, jako host VH. Volební hlasování
probíhalo tajně.
8. Doplňující volba výboru spolku Výluka
Do výboru spolku kandidovala jako jediná Aneta Kolesáriková. Ta byla nakonec jednomyslně
zvolena za novou funkcionářku Výluky a byla ji svěřena péče o finance zapsaného spolku.
V této fázi VH byl program přerušen doplňujícím přijímáním nových členů spolku, kteří se
dostavili později.
Byli přijati tito noví členové/členky:
Marie Salamonová, Kateřina Kociánová, Václav Drda, Nina Hřídelová, Kateřina Časarová a Sára
Sichingerová.
9. Volba disciplinární komise spolku Výluka
Do disciplinární komise kandidovali společně Dominik Vachuda, Aneta Hlavničková a Václav
Drda. Ti byli též zvoleni a ujali se svého nového odpovědného postu s chutí a s nadšením.
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10. Diskuze
Po nutných volebních procedurách a představení plánované činnosti zapsaného spolku Sandrou
Feyglovou se rozhořela diskuze ohledně výše (či případně existence) členských příspěvků.
Zapojila se většina přítomných, přičemž Sandra Feyglová obhajovala členský příspěvek alespoň
v minimální výši 20 Kč pro jeho disciplinární efekt. Aneta Hlavničková souhlasila s návrhem, ale
namítala na základě svých předchozích zkušeností z jiných studentských iniciativ, že v takovém
malém počtu členů, který má Výluka, nemá smysl prozatím stanovovat členské příspěvky. Aneta
Kolesáriková se zase zapojila do diskuze s názorem, že členské příspěvky by však mohly prospět
spolkové pokladně. Po přátelské výměně názorů se nakonec prosadil kompromis 50 Kč jako
členského příspěvku.
11. Vybíraní členských příspěvků
Pod vedením Anety Kolesárikové byly vybrány členské příspěvky.
12. Závěr
Zastupující předsedkyně Sandra Feyglová ukončila VH v 18:49 s poděkováním všem přítomným
a prohlásila první ustanovující VH Výluky, z.s. za úspěšně ukončenou.

Zápis provedl 3. 10. 2016
Dominik Vachuda
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