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Zápis z valné hromady 

Centra Ententyky, z.s. registrovaného  

Ministerstvem vnitra, RČ: VS/1-1/66808/07-R 

Dne 20.ledna 2017 

Začátek: 19:00 

se členové občanského spolku Centrum Ententyky, z.s. se sídlem Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 

27060195, zapsaného na Ministerstvu vnitra pod RČ: VS/1-1/66808/07-R (dále jen „spolek“), dostavili na 

základě pozvání předsedkyně Výkonné rady Centra Ententyky do klubovny centra v Heršpicích 91, aby se 

zde zúčastnili valné hromady. 

Protože se ve stanovené době nedostavil dostatečný počet členů sdružení k tomu, aby byla valná hromada 

usnášeníschopná, byla stanovena 15 minutová čekací lhůta. Po uplynutí této čekací lhůty je valná hromada 

usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku (jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou 

hromadu a jak je uvedeno ve stanovách spolku). 

Řízením valné hromady je pověřena Jana Procházková, bytem Heršpice 326, 684 01 Slavkov u Brna, 

narozena 26.08.1982, členka a předsedkyně spolku (dále jen „zmocněnec“) a vypracováním tohoto zápisu je 

pověřena Olga Dopitová, bytem Heršpice 269, 684 01 Slavkov u Brna, narozena 02.09.1981, členka a 

místopředsedkyně spolku. 

Zmocněnec konstatuje, že jsou přítomni: 

 Jana Procházková, bytem Heršpice 326, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 26.08.1982, členka VR, 

 Iveta Zástřešková, bytem Heršpice 279, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 05.02.1974, členka spolku  

 Marie Dobešová, bytem Heršpice 85, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 22.10.1956, členka spolku, 

 Olga Dopitová, bytem Heršpice 269, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 02.09.1981, členka VR, 

 Olga Zástřešková, bytem Heršpice 129, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 29.04.1945, členka spolku, 

 Vladimíra Zemánková, bytem Heršpice 52, 684 01 Slavkov u B., nar. 23.02.1961, členka spolku, 

 Alena Jeřábková, bytem Heršpice 130, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 04.10.1975, členka spolku, 

 Dvořáková Barbora, bytem Heršpice 129, 684 01 Slavkov u B., nar.  22.09.1974, členka spolku. 

 Štefánková Lucie, bytem Heršpice 280, 684 01 Slavkov u B., nar. 10.04.1985, členka spolku, 

 Dvořáková Jana, bytem Heršpice 283, 684 01 Slavkov u B., nar. 22.09.1980, členka spolku, 

 Jana Pilátová, bytem Heršpice  , 68401 Slavkov u Brna, host – účetní spolku. 

Zmocněnec přednesl program jednání valné hromady: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, odsouhlasení programu 

2. Odvolání člena VR a volba nového 

3. Vyhodnocení akcí roku 2016 
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4. Akce pro rok 2017 a jejich omezení 

5. Nové investice (burza) 

6. Diskuse (Adopce na dálku, čestní členové, JMK dotace) 

7. Závěr 

Ad 1.) 

Zmocněnec prezentoval upravený program jednání valné hromady, doplněný o bod „Adopce na dálku“ 

Usnesení 1 – Valná hromada schvaluje program jednání 

Pro: 10  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

Ad 2.a) 

Zmocněnec prezentoval systém voleb a navrhuje, aby byla volba veřejná.  

Usnesení 2 – Valná hromada schvaluje veřejnou volbu  

Pro:  10  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

Ad 2b) 

Zmocněnec navrhuje odvolat 2. místopředsedy VR paní Dašu Slávikovou, bytem Heršpice 304, Slavkov 

u Brna, 684 01 za neplnění svých funkcí a zvolit nového kandidáta – paní Mgr.Bc. Lucku Štefánkovou. 

Usnesení 3 – Valná hromada hlasuje. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

     Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

Ad 3.) 

Zmocněnec prezentuje proběhlé akce za uplynulý rok 2016, hodnotí jejich poslání. 

Usnesení 4 – Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti spolku a finanční zhodnocení za dané 

období. 

    Ad 4.) 

Zmocněnec prezentoval chystané akce pro rok 2017, potřebnou nutnou podporu obce, členů spolku a 

hlavně dobrovolníků, aby bylo možné akce uskutečnit. Dále poukázal na možnou nutnost evidence tržeb 

z vedlejší podnikatelské činnosti. Tuto skutečnost bude dále ověřovat na finančním úřadě ve Slavkově u 

Brna. 

Usnesen 5  -    Valná hromada bere toto usnesení na vědomí. 

Ad 5.) 

Zmocněnec navrhuje zvážit investice pro usnadnění evidence „burzových papírů“. Celkově by částka 

byla cca 4000,- Kč. 

Usnesení 6 – Valná hromada hlasuje. 



Pro: 10  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

 

Ad 6a) 

Zmocněnec informuje členy o dotacích JMK a navrhuje podání žádosti, kterou bude pověřena 2. 

místopředsedkyně. 

Zmocněnec navrhuje rozšíření čestných členů o paní Ivetu Zástřeškovou, Barboru Dvořákovou, Alenu 

Jeřábkovou a Vladimíru Zemánkovou za jejich ukázkovou podporu a pomoc spolku od jeho vzniku. 

Usnesení 7 – Valná hromada hlasuje. 

Pro: 10  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

     Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno. 

Ad 6b) 

Paní Iveta Zástřešková prezentovala dosavadní vývoj a budoucnost financování holčičky z programu 

„Adopce na dálku“ a dále navrhuje popřemýšlet o investicích pro společně prospěšné účely v obci, které 

budou představeny členkami spolku na příští VH. 

 

Usnesení 8 – Valná hromada bere na vědomí. 

 

Pořad jednání je tímto vyčerpán. Valná hromada ukončena v 21:30 hodin. 

O průběhu valné hromady se pořizuje tento zápis. Nedílnou součásti zápisu je prezenční listina. 

 

V Heršpicích dne 20. ledna 2017 

 

__________________________________                  __________________________________ 

   Jana Drbalová          Olga Dopitová 

      předsedkyně spolku           zapisovatelka valné hromady 


