
 

Zápis z členské schůze  

Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 

 

I. 

Dne 26.10.2015 se uskutečnila členská schůze Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 
(dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 
21.9.2015 elektronickou pozvánkou svolavatelkou Ditou Šťastnou – předsedkyní spolku, 
která schůzi zahájila a předsedala. 

 

II. 

Na programu jednání členské schůze byly tyto body: 

a) volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, dvou sčítačů hlasů, 
b) soupis listiny přítomných, 
c) schválení upravených stanov dle nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), 
 a potvrzení stávajících orgánů spolku a volba nových dle NOZ,                                     
d) přihlášky nových členů a hlasování o přijetí, 
e) diskuse,                                                                                                                          
f) závěr. 

 

III. 

a) Zapisovatelem byl schválen Ivan Semecký, ověřovatelem zápisu byl schválen Jan 
Wiener a Žofie Převrátilová, sčítači hlasů byly schváleny Kateřina Rachmetov a Pavlína 
Lukešová. 

Pro bylo 13 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných. 

 

b) Byla vyplněna listina přítomných, která je přílohou zápisu. Předsedající následně 
oznámila přítomným členům, že členská schůze je usnášení schopná.  

 

c) Předsedající seznámila přítomné s důvody změny stanov a dalšími skutečnostmi, které 
ze změny vyplývají tj. doplnění orgánů spolku. Přítomní se vyjádřili ke změně stanov a o 
změnách diskutovali. Dále navrhovali kandidáty do chybějících orgánů spolku. 

Přítomní se usnesli: 

Usnesení č. 1  - Členská schůze schvaluje nové stanovy spolku, které jsou součástí zápisu. 

Pro bylo 13 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných. 

Usnesení č. 2  - Členská schůze potvrzuje výsledky voleb konaných 5.5.2015 - Dita Šťastná 
předsedkyně spolku, členové rady spolku – Kamila Slavíková, Jan Myslivec, Richard 
Mochal, Ivan Semecký, revizor spolku resp. člen kontrolní komise – Milan Bajer všichni na 
tříleté funkční období v souladu s upravenými a schválenými stanovami. 



Pro bylo 13 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných. 

Usnesení č. 3  - Členská schůze pověřuje předsedkyni spolku paní Ditu Šťastnou, aby 
podala návrh na zápis změny u příslušného rejstříkového soudu.  

Pro bylo 12 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1 přítomný. 

Usnesení č. 4 – Členská schůze souhlasí, aby současný pokladník sdružení pan Ivan 
Semecký byl hospodářem spolku v souladu se schválenými stanovami. 

Pro bylo 12 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1 přítomný. 

Usnesení č. 5 – Členská schůze souhlasí, aby se stávající revizor spolku pan Milan Bajer 
stal členem kontrolní komise. 

Pro bylo 12 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1 přítomný. 

Ve smyslu Čl. 5 Stanov spolku byli dalšími členy kontrolní komise spolku zvoleni: 

1. Petr Přeučil 
2. Jana Válková Střílková 

Pro bylo 13 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných. 

 

d) Přihlášky nových členů a hlasování o přijetí 

Členská schůze odsouhlasila nové zájemce o členství ve spolku. Novými členy spolku jsou 
– Markéta Bajerová, Tereza Včeláková, Edita Vaňková, Zuzana Bártová. 

Pro bylo 13 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných. 

 

e) Diskuse 

Byl položen dotaz k náplni práce kontrolní komise. Konkrétní náplň si sestaví kontrolní 
komise.  

 

f) Na závěr poděkovala předsedající všem přítomným členům spolku za účast na členské 
schůzi a za projevenou důvěru. 

 

 

Zápis pořídil: Ivan Semecký                            Ověřili:  Žofie Převrátilová, Jan Wiener 

 

Semily, 26.10.2015 

 


