
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

spolku Želva Melichar, z.s. se sídlem Bítovská 1246/1, 140 00 Praha 4, IČO: 265 58 947
konané dne  29. 7 2019 v 17 hodin v sídle spolku.

Přítomni: 

- dle přiloženého seznamu členů spolku, resp. účastníků VH (příloha č. 1).

Pořad jednání:

1) Zahájení valné hromady
2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady
3) Rozhodnutí o výši členských příspěvků pro školní rok 2019-2020
4) Závěr valné hromady

Ke stanovenému pořadu jednání nebyly podány ze strany členů spolku  (termín dle platné legislativy)
žádné žádosti o doplnění nebo připomínky.

Přítomni VH jsou všichni členové spolku, nemají výhrady proti svolání VH a všichni členové spolku
se výslovně vzdali práva na svolání VH pozvánkou.

V úvodu bylo předsedou spolku, panem Lukášem Zachem, který řídila valnou hromadu do zvolení
jejího  předsedy,  konstatováno,  že  valná  hromada  je  dle  stanov  spolku  v platném  znění
usnášeníschopná, neboť se jí účastní všichni členové.

Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy a zapisovatele valné hromady. Předseda spolku Lukáš Zach,
který řídila valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady, navrhl,  aby byl předsedou valné
hromady zvolen Lukáš Zach a zapisovatelem valné hromady Ilona Matějíčková.

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. Všichni přítomní hlasovali pro přijetí uvedeného návrhu (Pro:
4, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

Následně bylo hlasováno o výši členských příspěvků pro školní rok 2019-2020. Zde byla stanovena
výše 500 Kč na člena (1 dítě). 

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. Všichni přítomní hlasovali pro přijetí uvedeného návrhu (Pro:
4, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

K průběhu valné hromady následně nebyly ze strany členů podány žádné připomínky ani návrhy a tak
byla ze valná hromada její předsedkyní ukončena v 18:30 hodin.

V Praze dne  29. 7. 2019

______________________________ __________________________
předseda valné hromady zapisovatel valné hromady
Lukáš Zach Ilona Matějíčková


