Zápis a usnesení
z výroční členské schůze Okrašlovacího spolku Loket o.s. konané
dne 12.února 2015 v 18.00 hodin v Městské knihovně Loket.
Název: Okrašlovací spolek Loket, o.s., IČ 68785551
Sídlo spolku: Loket, T.G.Masaryka č.p.1
Místo konání: Loket, T.G.Masaryka č.p.1
Čas konání: počátek schůze v 18.00 hodin a ukončení ve 20.00 hodin
Přítomni dle presenční listiny: Jana Sobotová, Marcela Hadravová, Karel Horčička,
Irena Langová, Tomáš Lang, Božena Oláhová, Vladimír Netolický, Marta
Sedláčková.
Omluveni: Zdeněk Bednář, Jan Hadrava, Věra Nývltová. Neomluveni: manž.
Kaliankovi.
Před zahájením tajemník spolku vybral členský příspěvek.
Schůzi svolala předsedkyně klubu Jana Sobotová ve spolupráci s tajemníkem spolku
Karlem Horčičkou. Předsedkyně schůzi zahájila a konstatovala, že je přítomna
nadpoloviční většina všech členů a schůze je usnášeníschopná. Navrhla program
dnešní schůze a ten byl následně jednomyslně schválen takto:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení nového textu stanov
4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2014
5. Volba členů výboru
6. Závěr
Zapisovatelem zápisu z této členské schůze byl zvolen pan Karel Horčička a
ověřovatelem zápisu paní Marcela Hadravová.
1. Zahájení

Z pověření výboru zahájila předsedkyně spolku paní Jana Sobotová v 18.00 hodin
jednání výroční schůze konané v Městské knihovně Loket, T.G.Masaryka č.p. 1.
Výroční schůze byla svolána za podmínek čl. IV. odst. 1.1 stanov. Pan Karel
Horčička obeznámil výroční schůzi spolku s počtem přítomných členů.
Registrovalo se 8 členů, což bylo 62% z celkového počtu všech členů spolku. Bez
námitek přítomných byla výroční schůze usnášeníschopná.
2. Schválení programu jednání

Usnesení výroční schůze: Výroční schůze schválila program jednání
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Hlasy pro:
8
Hlasy proti:
0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 100% přítomných
3. Schválení nového textu stanov

Pan Karel Horčička seznámil přítomné o potřebě schválit nový text stanov
v předloženém znění. Sdělil, že důvodem předložení návrhu je legislativní
změna s účinností od 1.ledna 2014 v oblasti úpravy občanských sdružení na
spolky, dle nové právní úpravy, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Kogentní ustanovení nové právní úpravy musí být bezpodmínečně obsaženy
v textu stanov spolku.
Usnesení výroční schůze:
Výroční schůze schválila text stanov
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Hlasy pro:
8
Hlasy proti:
0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 100% přítomných
4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2014

Zprávu předložil pan Karel Horčička a ta byla po krátké diskusi schválena a to
bez výhrad.
Usnesení výroční schůze: Výroční schůze schválila zprávu o činnosti za rok
2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Hlasy pro:
8
Hlasy proti:
0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 100% přítomných.
5. Volba členů výboru, předsedy výboru a tajemníka

Informaci podal pan Karel Horčička a seznámil přítomné s důvodem
předloženého návrhu. S účinností nového občanského zákoníku od 1.ledna 2014
musí spolek dle ustanovení § 244 zřídit buď individuální nebo kolektivní orgán
jako jeho statutár. Jelikož dle stanov spolku bude statutárním orgánem výbor, za
nějž bude navenek vystupovat bud předseda, nebo tajemník a volba je pravomocí
tohoto orgánu, je nezbytné, aby výroční schůze přijala příslušné usnesení.
Předsedkyně paní Jana Sobotová navrhla toto složení členů výboru:
Předsedkyně výboru: Jana Sobotová, nar. 31.srpna 1939
Tajemník výboru: Karel Horčička, nar. 19.července 1948
Člen výboru: Marcela Hadravová, nar. 24. října 1956
Usnesení výroční schůze:
Výroční schůze zvolila s účinností od 12.února 2015 předsedkyní výboru paní
Janu Sobotovou,, tajemníka výboru Karla Horčičku a členkou výboru paní
Marcelu Hadravovou.

Výsledek hlasování: Hlasy pro:

8

Hlasy proti:
0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 100% přítomných
6. Závěr

Výroční schůzi ukončila předsedkyně ve 20:15 hodin. Jednání výroční schůze
proběhlo bez protestů a námitek. Předsedkyně poděkovala za účast všem
přítomným členům. Zvolení členové výboru souhlasí se svojí volbou do
statutárního orgánu spolku.

Přílohy:
Příloha č.1: Prezenční listina přítomných členů
Příloha č.2: Stanovy Okrašlovacího spolku Loket
V Lokti dne 15.února 2015
Zapsal: Karel Horčička ……………………………..
Zápis ověřila: Marcela Hadravová ……………………….

…………………………………………
Jana Sobotová
předsedkyně spolku

