
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

sdružení (dle platné legislativy spolku) Želva Melichar, se sídlem Bítovská 1246/1, 140 00 Praha 4,
IČO: 265 58 947

konané dne 19.6.2019 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) Volba výkonného výboru spolku
4) Rozhodnutí o zániku členství
5) Rozhodnutí o změně stanov 
6) 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, paní Lenkou Šestákovou, která 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  Lenka
Šestáková,  která  řídila  valnou  hromadu  do  zvolení  předsedy  valné  hromady,  navrhla,  aby  byla
předsedou valné hromady zvolena Lenka Šestáková a zapisovatelem valné hromady Lukáš Zach.

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:
7, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

Následně  bylo  hlasováno  o  volbě  výkonného  výboru.  Předseda  spolku  navrhl  následující  složení
výkonného výboru spolku: 
- Lukáš Zach, trvale bytem [anonymizováno] – předseda výkonného výboru
- Jitka Erbanová, trvale bytem [anonymizováno] – člen výkonného výboru
- Ilona Matějíčková, trvale bytem [anonymizováno] - člen výkonného výboru

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:
7, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

Dalším  bodem  programu  valné  hromady  bylo  na  základě  předložených  písemných  oznámení  o
vystoupení ze spolku a rozhodnutí o zániků členství těchto členů:
- Lenka Šestáková, trvale bytem [anonymizováno]
- Jana Vandírková, trvale bytem [anonymizováno]



- Martin Krbek, trvale bytem [anonymizováno]

Předseda valné hromady navrhl, aby všem těmto členům členství ve spolku zaniklo. 

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:
7, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

Závěrečným bodem programu valné hromady bylo rozhodnutí o změně stanov spolku Želva Melichar
v předložené podobě (příloha č. 2).

Předseda valné hromady navrhl, aby navržená podoba stanov byla přijata v celém znění s ohledem na
změnu platné legislativy – zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, v platném znění,  a také s tím
spojenou pružnost a efektivnost spolku. 

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:
7, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Bylo konstatováno, že valná hromada přijala následující úplné znění stanov:

STANOVY  ŽELVA MELICHAR, z.s.
 I. Název a sídlo  

Název spolku: Želva Melichar, z.s. (dále jen "Spolek").
Sídlo spolku: Bítovská 1246/1, Praha 4

II. Právní poměry

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů zřízený v souladu se zákonem č. občanský zákoník
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III. Cíle a činnost Spolku

3.1 Cílem činnosti Spolku je zejména:
- zajištění a rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči a mezi rodiči a školou;
- vytváření nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti, mládež a rodiče;
- příprava a organizace vzdělávacích projektů a programů se zaměřením na práci s dětmi a mládeží;
- výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení;
- rozvoj mobility, mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a výchova k Evropanství;
- spolupráce se Základní školou Bítovská, zejm. podpora Základní školy Bítovská a rozvoj podmínek
pro úspěšnou školní výuku;
- informovat zájemce o dění na Základní škole;
- seznamuje rodiče, veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy;
- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování;
- příprava a pořádání kulturních, sportovních akcí a komunitních programů.

3.2 Při své činnosti Spolek podporuje především sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže v jejich
volném čase.  Svou činností  hodlá Spolek přispívat  k jejich všestrannému rozvoji  rovněž  v oblasti
spolupráce a navazování vztahů s ostatními dětmi a mládeží, a to nejen na regionální, ale i na evrop-
ské a globální úrovni.

3.3 Spolek při své činnosti klade velký důraz na pěstování a posilování hodnot jako je vzdělanost,



otevřenost a tolerance spolu s podporou volnočasových aktivit u dětí a mládeže.

IV. Členství ve Spolku

4.1 Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát fyzická nebo právnická osoba, která
souhlasí s cíli Spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatí členský poplatek.

4.2 Členství vzniká:

- přijetím písemné přihlášky výkonným výborem; a
- úhradou členského příspěvku.

4.3 Členství zaniká: 

- úmrtím fyzické osoby;
- zánikem právnické osoby;
- písemným oznámením o vystoupení ze Spolku;
- vyloučením pro porušení stanov Spolku;
- neuhrazením členského příspěvku; 
- zánikem Spolku.

V. Práva a povinnosti členů 

5.1 Každý člen Spolku má právo:

- účastnit se jednání valné hromady. Každý člen Spolku má 1 hlas. Za právnickou osobu hlasuje sta-
tutární orgán nebo zmocněný zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím zmocněné-
ho zástupce;
- být volen do orgánů Spolku, vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánů a předkládat návrhy a
podněty k činnosti orgánů a Spolku;
- podílet se na činnosti Spolku, účastnit se akcí organizovaných Spolkem a požívat všech výhod z člen-
ství plynoucích;
- být informován o aktivitách Spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřenými prostředky.

5.2 Každý člen Spolku má povinnost:
- dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru Spolku;
- řádně a včas platit členské příspěvky;
- napomáhat dle svých možností činnosti Spolku za účelem dosažení jeho cílů;
- svědomitě a účelně nakládat se Spolku svěřenými prostředky a materiálním vybavením.

VI. Orgány Spolku
6.1 Orgány Spolku jsou:

- valná hromada;
- výkonný výbor; a

(A) VALNÁ HROMADA
6.2 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a skládá se ze všech členů Spolku. Valnou hromadu
svolává výkonný výbor Spolku nejméně jednou ročně. 

6.3 Pozvánka na valnou hromadu musí být členům doručena, a to buď zveřejněním na nástěnce v sídle
Spolku anebo emailem (na emailovou adresu uvedenou v přihlášce člena Spolku) vždy nejméně 15 dní
před konáním valné hromady společně s programem jednání. V případě, že se valné hromady účastní
všichni členové Spolku, mohou se tito členové společně vzdát práva na svolání dle předchozí věty, a to
prohlášením 100% členů Spolku o tomto vzdání se práva. 



6.4 Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna polovina všech členů Spolku.
Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá výkonný výbor náhradní valnou hromadu 10 dní po
konání původní valné hromady, přičemž náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na
počet přítomných členů.

6.5 Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

6.6 Valná hromada zejména:

- schvaluje stanovy Spolku a jejich změny;
- rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování Spolku;
- rozhoduje o vstupu či vystoupení Spolku do jiných korporací;
- schvaluje koncepci činností Spolku za účelem dosažení cílů Spolku;
- stanoví výši a periodicitu členských příspěvků;
- schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku předloženou výkonným výborem;
- volí a odvolává členy výkonného výboru Spolku a jeho předsedu;
- přezkoumává rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena Spolku;
- rozhoduje o zániku Spolku rozpuštěním či sloučením s jiným Spolkem.

(B) VÝKONNÝ VÝBOR
6.7 Výkonný výbor Spolku se skládá z předsedy a dvou členů, volených valnou hromadou. Rozhodnutí
výkonného výboru jsou přijímána většinou hlasů všech členů výkonného výboru. Výkon funkce člena
výkonného  výboru  zaniká  odvoláním  člena  výkonného  výboru  valnou  hromadou  nebo  písemným
vzdáním se funkce doručeným výkonnému výboru. Funkční období člena výkonného výboru jsou dva
roky. Opětovná volba je možná.

6.8 Výkonný výbor řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech věcech, které nejsou stanovami vysloveně
vyhrazeny jinému orgánu Spolku.

6.9 Výkonný výbor jedná a podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Spolku připojí svůj podpis předseda a alespoň jeden člen výkonného výboru Spolku.

6. 10 Výkonný výbor se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena tohoto výboru.

6.11 Výkonný výbor zejména:

- svolává valnou hromadu a připravuje program jednání valné hromady;
- přijímá nové členy Spolku;
- rozhoduje o vyloučení členů Spolku;
- schvaluje dokumenty Spolku (mimo stanov Spolku);
- předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku;
- rozhoduje o poskytnutí finanční či jiné podpory členům Spolku nebo třetím osobám vybraným a od-
souhlaseným výkonným výborem za účelem dosažení cílů Spolku;
- řídí Spolek mezi jednáními valné hromady.

VII. Hospodaření Spolku

7.1 Hospodaření Spolku se řídí platnými právními předpisy.

7.2 Příjmy Spolku se skládají z:

- členských příspěvků;
- dotací a grantů;
- sponzorských darů fyzických či právnických osob;



- příjmů z vlastní činnosti;
- případných odkazů.

7.3  O  koncepci  hospodaření  Spolku  rozhoduje  valná  hromada.  Finanční  i  materiální  prostředky
Spolku užívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů. O konkrétním přidělení
těchto prostředků členům Spolku či třetím osobám k zabezpečení cílů Spolku rozhoduje výkonný vý-
bor. Případný zisk Spolku je využíván k dosažení cíle Spolku.

7.4 Výkonný výbor podává valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku. 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Stanovy Spolku jsou závazné pro všechny členy Spolku.

8.2 Změna stanov Spolku ve formě úplného znění byla přijata na valné hromadě Spolku konané dne
…...

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 19. 6. 2019

______________________________ __________________________
předseda valné hromady zapisovatel valné hromady
Lenka Šestáková Lukáš Zach


