
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY 
 

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

IČO: 265 58 947 
konané dne 23.6.2022 v 17:30 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 změně stanov  
4) Diskuze k činnosti spolku 
5) 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 členové spolku dle přiloženého seznamu, nemají výhrady proti svolání VH. 
 

V úvodu bylo předsedou výkonného výboru, panem Lukášem Zachem, který řídil valnou hromadu do 

zvolení jejího předsedy, konstatováno, že valná hromada je dle stanov spolku v platném znění 

usnášeníschopná. 
 

Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy a zapisovatele valné hromady. Předseda spolku Lukáš Zach, 

který řídil valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady, navrhla, aby byla předsedou valné 

hromady zvolen Lukáš Zach a zapisovatelem valné hromady Jitka Erbenová. 
 

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: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0).  
 

Výsledek hlasování:  návrh byl přijat. 
 

Následně bylo o bodu 2 – změna stanov, jejíž cílem je zajistit pružnost a efektivnost spolku a dále 

posílit jeho transparentnost. Nově tak je ve stanovách navržen orán „Sbor delegátů“ skládající se z 

delegátů (zástupců) jednotlivých tříd, kteří přejímají část pravomocí valné hromady. Zároveň je nově 

zamezeno zvoleným členům výkonného výboru být delegáty. Předseda valné hromady navrhl, aby 

navržená podoba stanov byla přijata v celém znění 
 

K návrhu nebyly podány žádné protinávrhy. Diskuze se vedla pouze o orgánech spolku (především 

delegátech) a o možnosti scházet se a hlasovat online či jinou elektronickou formou, což nové stanovy 

umožňují. Následně bylo přistoupeno k hlasování. Všichni přítomní hlasovali pro přijetí uvedeného 

návrhu  
(Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0).  
 

Výsledek hlasování:  návrh byl přijat. 
 

Dalším bodem programu valné hromady byla diskuze k činnosti spolku především výběru delegátů. 
 

V Praze dne 23.6.2022 
 

______________________________  __________________________ 
předseda valné hromady   zapisovatel valné hromady  
Lukáš Zach     Jitka Erbenová 


