Zápis z Valné hromady TDN - sobota 25. 6. 2016

1) Prezence – viz 9. prezenční listina
2) Kamila Spěváková, předsedkyně spolku, předsedala valné hromadě a zahájila ji v
10:00 hodin. Po zahájení konstatovala, že je většina s hlasovacím právem přítomna a
že je valná hromada tedy usnášeníschopná.
3) Po zahájení volila Valná hromada:
a) Kamilu Spěvákovou za předsedající VH
b) Kamilu Spěvákovou za zapisovatelku
c) Ing. Martina Nováka za ověřovatele zápisu
Jednomyslně odsouhlaseno
4) Valná hromada schválila jednací řád VH.
5) Valná hromada volila:
a) Bc. Dominika Formánka a Bc. Jiřího Moravce za volební komisi
b) Ing. Martina Nováka za mandátovou komisi
c) Janu Jašovou za návrhovou komisi
Jednomyslně odsouhlaseno
6) Předsedkyně VH seznámila přítomné s návrhem změny Stanov TDN,
zpracovaným advokátkou JUDr. Lenkou Deverevou. Na schůzi byly dále všemi členy
navrženy a odsouhlaseny následující změny stanov spolku:
 v článku 1, odst. 3 se vloží za slova Působnost spolku: Praha a Středočeský
kraj, Působnost spolku: Celorepubliková působnost,
 v článku IV., Druhy členství, odst. a. je nutno výrazněji odlišit řádné a
přidružené členství:
a. řádnými členy mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Za
právnickou osobu se považují organizace s členskou základnou, tvořící víc
než 50% členů se zdravotním postižením, nebo firmy tvořící víc než 50%
zaměstnanců se zdravotním postižením.
b. přidruženými členy mohou být právnické osoby, nesplňující podmínku
řádného členství.



v článku VIII., odst. 2 se doplní číslo 30,
v článku VIII., odst. 3 se vloží za slovo Předsedající, Předseda TDN

7) Návrh změny Stanov TDN byl jednomyslně schválen.
8) Valná hromada volila:
a) Kamilu Spěvákovou za členku Rady
b) Bc. Milana Fritze za člena Rady
c) Ing. Martina Nováka za člena Rady
d) Janu Jašovou za členku Rady

e) Bc. Jiřího Moravce za člena Rady
Předsedkyně VH uvedla, že navrhovaní členové Rady splňují veškeré podmínky pro
výkon funkce a se svou volbou do Rady souhlasí.
1.
a)
b)
c)
d)

Výsledek hlasování:
Kamila Spěváková – pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Bc. Milan Fritz – pro 4, proti 0, zdržel se: 0
Ing. Martin Novák – pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Jana Jašová – pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

9) Valná hromada volila:
a) Kamilu Spěvákovou za předsedkyni TDN
Předsedkyně VH uvedla v uvítacím dopise, že osobně sama získala v předcházejícím
období hodně teoretických i praktických zkušeností, potřebných pro rozvoj projektu
„Domov pro neslyšící seniory“ a že má zájem i nadále pokračovat v započatém díle.
2. Výsledek hlasování:
a) Kamila Spěváková – pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
10) Valná hromada volila:
a) Ing. Martina Nováka za člena Revizní komise
b) Bc. Jiřího Moravce za člena Revizní komise
c) Bc. Dominika Formánka za člena Revizní komise
Předsedkyně VH uvedla, že stávajícímu členovi Revizní komise uplyne čtyřleté funkční
období a že dle nového NOZ přibyla v revizní komisi dvě volná místa, která je nutno
rozhodnutím VH zaplnit.
3.
a)
b)
c)

Výsledek hlasování:
Ing. Martin Novák – pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Bc. Jiří Moravec – pro 4, proti: 0, zdržel se: 0
Bc- Dominik Formánek – pro 4, proti:0, zdržel se: 0

11) Podáním návrhu, týk. se změny Stanov TDN, na zápis do spolkového rejstříku byla
pověřena předsedkyně spolku TDN, Kamila Spěváková.

Předsedkyně VH: Kamila Spěváková
Zapisovatelka: Kamila Spěváková
Ověřovatel zápisu: Ing. Martin Novák
Volební komise: Bc. Dominik Formánek,
Bc. Jiří Moravec

V Kolíně, dne 25. 6. 2016

