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Základní informace

Název spolku: jablonka.cz
sídlo: Jablonecká 713, Praha 9, 19000
IČ: 299 35 925
Den konání: 26.3.2019 od 18:30 hodin
Místo konání: školní jídelna Střední průmyslové školy na Proseku, 

Novoborská 610/2, Praha 9, 19000

POŘAD JEDNÁNÍ

1. Projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok 2018,
2. Projednání a schválení zprávy kontrolora o revizi hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok 

2018,
3. Projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Spolku v roce 2019
4. Volba do rady Spolku (29.3.2019 končí mandát radním Vojtěch Pavlík, Karel Nosek, Petr 

Šindýlek, Petr Simandl, Jiří Kosina a Josef Kněžík)
5. Závěr

PRŮBĚH

Zahájení
Valnou hromadu zahájil v 18:30 hod Petr Simandl, oznámil, že bude řídit valnou hromadu, a konstatoval,
že  dle  prezenční  listiny  valné  hromady  je  přítomno  26 členů  spolku  a  valná  hromada  je
usnášeníschopná ve všech bodech pořadu jednání.

Prezenční list: viz příloha č.1

1. Projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok 
2018

Poté pokračoval Petr Simandl a informoval přítomné členy o tom, jak spolek hospodařil v roce 2018.
Uvedl,  že  veškeré  podklady  jsou  také  vystaveny  veřejně  na  diskusním  portálu  www.jablonka.cz.  K
tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny přítomnými žádné dotazy.

Přišel p. Havránek, p. Teřl a p. Králík a účast je 29 členů.

Dále předsedající navrhl hlasovat o schválení zprávy rady o hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní
rok 2018.

Přítomní členové schválili tuto zprávu v poměru  29 – pro, 0 – proti, 0 - zdrželo se.

Vzhledem k tomu, že kontrolor ještě nepřišel, se Petr Simandl zeptal přítomných jestli by bylo možné
pokračovat bodem 3 a k bodu 2 se vrátit poté. Nikdo z přítomných nebyl proti.

3. Projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Spolku v roce 2019

Petr Simandl tedy přistoupil k projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Spolku v roce 2019
a vysvětlil  jednotlivé  položky plánu výdajů na  rok 2019.  Spolek  se bude také  v roce 2019 snažit  z
příspěvků svých členů dále budovat, rozšiřovat a spravovat počítačovou síť spolku, zajišťovat konektivitu
do internetu a dále pořádat kulturní a vzdělávací akce pro naše členy.

Přišli pí Benešová, p. Brtek a p. Kněžík a účast je 32 členů.

Dále předsedající navrhl hlasovat o schválení navrženého plánu výdajů na rok 2019.

Navržený plán výdajů na rok 2019 byl valnou hromadou schválen v poměru  30 – pro, 0 – proti, 2 -
zdrželo se.
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2. Projednání a schválení zprávy kontrolora o revizi hospodaření Spolku za uplynulý 
kalendářní rok 2018

Petr Simandl předal slovo kontrolorovi spolku Miroslavu Brtkovi, který seznámil valnou hromadu s tím,
že  při  kontrole  hospodaření  Spolku  za  uplynulý  kalendářní  rok  2018  nenalezl  v  hospodaření  žádné
závady.

Přítomní členové schválili tuto zprávu v poměru  31 – pro, 0 – proti, 1 - zdrželo se.

4. Volba do rady Spolku

Petr Simandl poté sdělil, že 29.3.2019 končí mandát radním Vojtěch Pavlík, Karel Nosek, Petr Šindýlek,
Petr Simandl, Jiří Kosina a Josef Kněžík.

V diskusi o způsobu hlasování  se došlo k tomu,  že tato valná hromada ještě  nezvolila  zapisovatele,
ověřovatele a skrutátory.

Odešla paní Bergerová a účast je 31 členů.

Poté  tedy  Petr  Simandl  navrhl,  aby  byl  zvolen  on  sám jako  zapisovatel průběhu  valné  hromady  a
přítomní tento návrh schválili  v poměru 31 – pro, 0 – proti,  0 - zdrželo se. Petr Simandl byl zvolen
zapisovatelem.

Poté  Petr  Simandl  vyzval  zájemce  o ověření  zápisu a  přihlásili  se  Jiří  Bobuski  a  Karel  Nosek.  Petr
Simandl tedy navrhl, aby ověřovateli zápisu valné hromady byl Jiří Bobuski a Karel Nosek a přítomní
tento návrh schválili v poměru  31 – pro, 0 – proti, 0 - zdrželo se.  Jiří Bobuski a Karel Nosek byli zvoleni
ověřovateli zápisu.

Poté Petr Simandl navrhl, aby skrutátor valné hromady byl Michal Kolář a přítomní tento návrh schválili
v poměru  31 – pro, 0 – proti, 0 - zdrželo se. Michal Kolář byl zvolen skrutátorem valné hromady.

Přítomným členům rozdal Michal Kolář hlasovací lístky.

Dále Petr Simandl oznámil, že Karel Nosek, Petr Šindýlek, Petr Simandl a Josef Kněžík kandidují i na
další období. Dále navrhl, aby se hlasovalo o všech kandidátech najednou. Po krátké diskusi z pléna
zazněl návrh, aby se hlasovalo jednotlivě. Petr Simandl vyzval tedy přítomné k hlasování o tom, zda se
má hlasovat ve volbě do rady o radních jednotlivě a přítomní tento návrh neschválili v poměru 1 – pro, 29
– proti, 1 - zdrželo se.

Petr  Simandl  vyzval přítomné k hlasování  o všech navržených kandidátech  a oznámil,  že dle stanov
budeme hlasovat tajnou volbou.

Hlasovací lístky vybral a sečetl skrutátor Michal Kolář a výsledek tajné volby byl 27 – pro, 0 – proti a 4 –
zdržel se a Karel Nosek, Petr Šindýlek, Petr Simandl a Josef Kněžík byli zvoleni radními Spolku.

5. Závěr

Petr Simandl poté prohlásil pořad jednání valné hromady za ukončený, poděkoval všem přítomným za 
účast a valnou hromadu v 19:30 ukončil.

Přílohy: 1. Prezenční list - 1 list

2. Přehled výdajů spolku za rok 2018 – 3 listy

3. Odsouhlasený plán výdajů na rok 2019 – 1 list

4. Zpráva kontrolora - 1 list

V Praze dne 8.4.2019

zapsal: Petr Simandl ověřil:  Jiří Bobuski ověřil: Karel Nosek
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