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Zápis ze zasedání valné hromady 

Název spolku: Zoologický klub, z. s. 

Sídlo spolku: Ústí nad Labem 

Doba zasedání: 12. prosince 2015 od 10.00 hodin 

Místo zasedání: ZOO 

Svolavatel: Ing. Věra Vrabcová, předseda výboru 

Způsob svolání: valnou hromadou schválený 

harmonogram zasedání 

 

Průběh zasedání: 

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti 

• Zasedání valné hromady zahájila Věra Vrabcová (předseda výboru). 

• Z listiny přítomných Věra Vrabcová zjistila, že na zasedání valné hromady je 

přítomno 27 (z celkových 53 členů spolku), z toho 25 členů je starší 15ti let. Valná 

hromada je proto usnášeníschopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

Schválení programu 

• Valná hromada schválila následující program jednání: 

1. Volba předsedy zasedání. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

3. Volba členů volební komise. 

4. Změna názvu spolku. 

5. Schválení počtu členů výboru spolku. 

6. Schválení počtu členů kontrolní komise spolku. 

7. Schválení nových stanov spolku. 

8. Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku.  

9. Volba členů výboru. 

10. Volba členů kontrolní komise. 

11. Diskuze. 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

Přijatá usnesení 

a) Valná hromada zvolila tyto činovníky: 

1) předseda zasedání: Ing. Věra Vrabcová 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

2) zapisovatel: Ing. Petra Padalíková 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

3) ověřovatel: Andrea Balejová 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 
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4) členové volební komise: Vlasta Straková, Alena Kaplánková, Lenka 

Obrovská 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 

b) Valná hromada schvaluje nový název spolku: Zoologický klub, z. s. 

c) Valná hromada schvaluje, že výbor spolku bude mít 5 členů. 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 

d) Valná hromada schvaluje, že kontrolní komise bude mít 3 členy. 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 

e) Valná hromada schvaluje nové stanovy spolku předložené podle programu zasedání 

a pověřuje Věru Vrabcovou k uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku. 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 

f) Valná hromada pověřuje Věru Vrabcovou k podání návrhu na zápis skutečností 

zapisovaných do spolkového rejstříku.  

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 

g) Valná hromada zvolila tyto členy výboru: 

1) předseda výboru: Ing. Věra Vrabcová 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

2) člen výboru: Ing. Petra Padalíková 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

3) člen výboru: Andrea Balejová 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

4) člen výboru: Pavlína Slámová 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

5) člen výboru: Oldřich Rajchl 

▪ pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1 

h) Valná hromada zvolila tyto členy kontrolní komise: 

1) předseda kontrolní komise: Roman Najbrt 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1 

2) člen kontrolní komise: Jitka Polanská 

▪ pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1 

3) člen kontrolní komise: Zuzana Pluhařová 

▪  pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1 

 

Diskuze: 

1) Ing. Vrabcová informovala o novém členovi spolku – pí Dytrtové. 

2) Bylo vytištěno nové číslo sborníku FSB 39 v nákladu 200 kusů. Je k dispozici všem 

členům spolku zdarma. Do konce roku budou výtisky rozeslány na příslušné adresy v ČR i 

zahraničí. 
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Datum: 12. 12. 2015 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Petra Padalíková 

Zapisovatel 

Datum: 12. 12. 2015 

 

 

 

 

……………………………… 

Andrea Balejová 

Ověřovatel 

 

 

 

 

Datum: 12. 12. 2015 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Věra Vrabcová 

Předseda výboru 

 

 


