Zápis z valné hromady zapsaného spolku Výluka
21. 11. 2018
Zápis provedla Radka Planková
Valná hromada byla svolána předsedkyní Janou Fryzelkovou.
1. Byla sestavena prezenční listina valné hromady.
Přítomno bylo celkem 6 stávajících členů spolku - Sandra Ort Feyglová (změna jména), Jana
Fryzelková, Marek Tejc, David Chloupek, Renata Šagátová, Dominik Vachuda.
2. Předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Bod 6 byl zařazen po bodu 2. David Chloupek vznesl návrh na doplnění programu o rozhodnutí o
nakládání s fin. prostředky z roku 2017. Tento bod se zařazuje za bod 8.
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.
3. přijímání nových členů a celková revize členů spolku Výluka,
Do spolku chtějí vstoupit: Radka Planková, Ondřej Trhoň (poslal přihlášku přede., není přítomen)
Lenka Kadeřábková, Daniela Ihringová.
Nový stav přítomných členů spolku je 9 z 21.
Noví členové byli přijati stávajícími členy s výsledkem 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Revize členů: Aneta Hlavníčková - 2x nezaplatila členský příspěvek a tím porušila stanovy spolku.
Členové rozhodli o vyloučení s výsledkem 8 pro, 0 proti, 1 se zdrželi.
Marie Salomonová - 2x nezaplatila členský příspěvek a tím porušila stanovy spolku. Členové
rozhodli o vyloučení s výsledkem 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Kateřina Kociánová - 2x nezaplatila členský příspěvek a tím porušila stanovy spolku. Členové
rozhodli o vyloučení s výsledkem 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Nina Hřídelová - 2x nezaplatila členský příspěvek a tím porušila stanovy spolku. Členové rozhodli o
vyloučení s výsledkem 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Sára Sichingerová - 2x nezaplatila členský příspěvek a tím porušila stanovy spolku. Členové
rozhodli o vyloučení s výsledkem 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Kateřina Časarová - 2x nezaplatila členský příspěvek a tím porušila stanovy spolku. Členové
rozhodli o vyloučení s výsledkem 7 pro, 1 proti, 1 se zdrželo.
Václav Vidím - 2x nezaplatil členský příspěvek a tím porušil stanovy spolku. Omluvil se, projevil
zájem a doplatí to. Členové rozhodli o vyloučení s výsledkem 0 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Zůstává
členem.
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Václav Drda - byl na minulé valné hromadě, nyní není přítomen. Pozastaveno členství do doby
zaplacení členského příspěvku.
Aneta Kolesáriková - byla na minulé valné hromadě, nyní není přítomna. Pozastaveno členství do
doby zaplacení členského příspěvku.
Aneta Martínková - byla na minulé valné hromadě, nyní není přítomna. Pozastaveno členství do
doby zaplacení členského příspěvku.
Jakub Aška - byl na minulé valné hromadě, nyní není přítomen. Pozastaveno členství do doby
zaplacení členského příspěvku.
Aktuální stav členů: 15 členů, z toho 10 řádných a 5 má pozastaveno členství.
60% členů jsou studenti.
Předsedkyně se zavazuje po konání valné hromady vyzvat členy s pozastaveným členstvím k
zaplacení členského poplatku.
4. volba ověřovatele valné hromady
O funkci projevil zájem David Chloupek. Za ověřovatele valné hromady byl zvolen David Chloupek
s výsledkem 8 pro, 0 proti, 1 se zdrželi.
5. kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady – valná hromada byla prohlášena za
usnášeníschopnou, po přijetí nových členů má spolek celkem 15 členů, z nichž bylo přítomno 9.
6. seznámení členů s výroční zprávou o činnosti a hospodaření zapsaného spolku Výluka za rok
2017 a účetní závěrkou za rok 2017
-

předsedkyně spolku seznamuje účastníky s obsahem výroční zprávy.
v účetní závěrce je potřeba opravit částku daru ze 3 000,- Kč na 43 000,- Kč, poslat na
finanční úřad.
přešli jsme ke schválení účetní závěrky s touto podmínkou

7. schválení výroční zprávy a účetní závěrky
Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření zapsaného spolku Výluka za rok 2017 - 9 pro, 0
proti, 0 se zdrželi.
Schválení účetní závěrky s výše zmíněnou podmínkou - 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
8. rozhodnutí o nakládání s fin. prostředky z roku 2017
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Ztráta 5 896,- Kč se dá na nerozdělený zisk z minulých let. Zbylé finance byly převedeny do roku
2018, stejný postup bude praktikován na přelomu let 2018 a 2019 - schválení - 9 pro, 0 proti, 0 se
zdrželi.
9. předložení revizní zprávy disciplinární komise
Předsedkyně žádá o revizní zprávu předsedu disciplinární komise.
Disciplinární komise předložila revizní zprávu, kterou schvaluje hospodaření spolku.
Předsedkyně děkuje za zprávu.
10. seznámení členů s novými stanovami spolku Výluka a se skutečností zrušení jednacího řádu
spolku,
Předsedkyně seznamuje členy s novými stanovami spolku a se skutečností o zrušení jednacího
řádu.
11. schválení nových stanov spolku Výluka a zrušení jednacího řádu
Nové stanovy byly schváleny hlasováním - 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
Zrušení jednacího řádu bylo schváleno hlasováním - 8 pro, 1 proti, 0 se zdrželi.
12. sestavení volební komise
13. volba předsedy a místopředsedy spolku Výluka
Sandra Ort Feyglová je kandidát na předsedu spolku.
Jana Fryzelková je kandidát na místopředsedu.
Tři členové volební komise jsou:
Lenka Kadeřábková, Daniela Ihringová, Marek Tejc
Volba předsedy spolku: Předsedkyní byla zvolena Sandra Ort Feyglová (7 pro, 2 proti, 0 zdrželi se)
a místopředsedkyní Jana Fryzelková (7 pro, 2 proti, 0 zdrželi se).
14. vybírání členských příspěvků
Členský příspěvek byl navržen 50,- Kč (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Sandra Ort Feyglová navrhla zřízení funkce pokladníka. 8 pro, 1 proti, 1 zdržel.
Na funkci pokladníka byla navržena Radka Planková. Funkci přijala.
Příspěvky byly vybrány. Nepřítomný člen Ondřej Trhoň poslal finanční příspěvek společně s
přihláškou.
15. naplánování další valné hromady
Další valná hromada je naplánována na druhou polovinu roku 2019.
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16. diskuze
V rámci stanov jsme zřídili vedlejší hospodářskou činnost, což předpokládá založení
živnostenského oprávnění.
17. závěr
Nebyly žádné připomínky.
Zápis za výbor schválila a archivovala:
…………………………………………
místopředsedkyně, Jana Fryzelková
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