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Zápis ze společného zasedání spolku s názvem 

" Spokojený Vojtěšín z.s." 

konané dne 21. 4. 2018 

 
Společné zasedání bylo svoláno dne 12. 2. 2018 předsedou spolku Bc. Evou Čížkovou dle 

podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se ho osoby uvedené na připojené listině 

přítomných.  

Program Společného zasedání: 

1. Sepsání listiny přítomných 

2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího  

3. Seznámení s činnosti 2017 

4. Seznámení a schválení návrhu činnosti 2018 

5. Seznámení a schválení hospodaření 2017 

6. Seznámení a schválení hospodaření pro rok 2018 

7. Stanovení členského příspěvku 

8. Diskuze, závěr 

 
Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku,  

se zapsali do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří 

přílohu tohoto zápisu. V den konání společného zasedání měl spolek celkem 34 členů. 

 
Ad 2) 

Svolavatel sdělil počet přítomných a rozhodl, že je zasedání usnášeníschopné. Svolavatel 

navrhl pravidla pro jednání zasedání a volbu předsedajícího.  

Přítomní pověřili jako  

předsedajícího schůze Evu Čížkovou 

zapisovatele Laďku Šlajsovou 

a ověřovatele Zdeňka Tampu 

 
Ad 3,4)  

Předsedající přítomné seznámil s činností 2017 a s návrhem činnosti pro rok 2018 

počet hlasujících PRO 17 

počet hlasujících PROTI 0……… 

zdržel se hlasování 0……… 

 
Ad 5)  

Předsedající přítomné seznámil s hospodařením 2017 

počet hlasujících PRO 17 

počet hlasujících PROTI 0……… 

zdržel se hlasování 0……… 

Ad 6) 

Předsedající přítomné seznámil s návrhem hospodaření 2018 

počet hlasujících PRO 17………. 

počet hlasujících PROTI 0……… 

zdržel se hlasování 0……… 

Ad 7) Na schůzi společného zasedání bylo dále rozhodnuto o placení členských příspěvků, a 

to ve výši 100 Kč / člen / rok. Splatných do 30.6.2018 

Počet hlasujících PRO  17 
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Ad 8) 

Na závěr proběhla diskuze, projednání usnesení a předsedající poděkoval přítomným za účast. 

Návrhy do usnesení vzešlé z diskuse: 

–1) zavést startovní ve výši 50,-Kč na Dětském dnu 

 počet hlasujících PRO 17 

počet hlasujících PROTI 0 

zdržel se hlasování 0 

– 2) napsat oficiální dopis , výzvu k odstranění vytékání jejich odpadních vod do společného 

obecního rybníka na návsi  

počet hlasujících PRO 17 

počet hlasujících PROTI  0 

zdržel se hlasování 0 

 

– 3) závést oslavu poutě, posvícení na sv. Václava dle tradice staré 300 let dle starousedlíka p. 

Lídla 

 počet hlasujících PRO 16 

počet hlasujících PROTI 

zdržel se hlasování 1 

 

– 4) zřídit na obecním pozemku klubovnu pro činnost spolku 

 počet hlasujících PRO 17 

počet hlasujících PROTI 0 

zdržel se hlasování 0 

 

– 5) změna stanov v bodě úsnášeníschopnosti  - v případě, že se sejde méně než 50% členů 

může se projednávat pouze to co bylo avizováno v pozvánce. Nezúčastnění mohou vznést 

připomínky předem e-mailem.  

počet hlasujících PRO 17 

počet hlasujících PROTI 0 

zdržel se hlasování  

 

Ve Vojtěšíně, dne 19.5 2018 

 

           

Eva Čížková            ………………………………………… 

Jméno a příjmení: 

Funkce: předsedající 

            

 

Ladislava Šlajsová   ……………………………………… 

Jméno a příjmení: 

Funkce: zapisovatel 

 

 

Zdeněk Tampa 

                               ………………………………………… 

Jméno a příjmení: 

Funkce: ověřovatel zápisu 

 


