Zápis z jednání valné hromady spolku Mozaika Uherský Brod z. s.,
se sídlem Nerudova 234, 688 01 Uherský Brod,
IČ 26659875, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném KS vBrně,
oddíl L, vložka 10368 (dále jen „spolek“).
Dne 22. března 2019 od 16:00 do 18:30 hodin se v salonku cukrárny Máj, na náměstí 1. Máje Uherský Brod
konala valná hromada spolku.
Jednání valné hromady jakožto nejvyššího orgánu spolku se zúčastnili členové, kteří svoji přítomnost stvrdili
podpisem na přiložené prezenční listině. U žádného z přítomných členů nebyla zjištěna překážka výkonu
hlasovacího práva v žádném případném hlasování.
Dle ověření předsedkyně spolku Petry Málkové, která byla v souladu s čl. VI odstav.6 stanov zároveň
předsedající valné hromady, se valné hromady zúčastnilo 21 členů, tedy 63 % všech členů spolku, valná
hromada byla tak dle čl. VI odst. 8 písmeno h) stanov usnášeníschopná. Zapisovatelkou valné hromady byla
zvolena Petra Málková.

Předsedající předložila pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení pořadu jednání
Projednání činnosti za rok 2018 a záměrů na rok 2019
Schválení uzávěrky hospodaření spolku za rok 2018
Volba nové rady spolku
Volba nové revizní komise
Změna sídla spolku
Výše členského příspěvku
Diskuse
Usnesení, závěr

Dle prohlášení předsedající náležely všechny body navrženého pořadu jednání do působnosti i rozhodovací
pravomoci konané valné hromady.
V souladu s čl. VI odst.8 písmeno h) stanov rozhodovala valná hromada nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.
Pořad jednání byl předložen ke schválení.

1.Schválení pořadu jednání
Pro schválení navrženého pořadu jednání hlasovalo 21 členů. Proti nehlasoval nikdo. Hlasování se nezdržel
nikdo. Předsedající prohlásila, že pořad jednání byl valnou hromadou schválen v navrženém znění.

2. Projednání činnosti za rok 2018 a záměrů pro rok 2019
Předsedající seznámila valnou hromadou s uskutečněnými akcemi spolku v roce 2018:
Čoko fest Zlín, Návštěva kina Uh. Brod, Exkurze do Vily Tugendhat v Brně, Mezinárodní výstava koček
Bojkovice, Tulipománie na zámku Buchlovice, Výstava květin ve Věžkách, Otevíraní pramenů
V Luhačovicích, Ozdravný pobyt v termálních lázních Sárvár v Maďarsku, Gastro den ve Vlčnově, Návštěva
ZOO Lešná, Opékání špekáčků na hvězdárně Uh. Brod, Výstava hub v Nivnici, výstava obrazů A. Muchy
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Dva světy v Brně, Přednáška na hvězdárně Uh. Brod, Výstava Titanic v Brně, Tradiční zábavný večer
s hudbou na hotelu U Brány Uh. Brod.
Předsedající navrhla valné hromadě následují záměry aktivit v roce 2019:
Gastro Brod festival, jarní výstava květin ve Věžkách, Ozdravný pobyt (již naplánovaný od 30.6. do 4.7.
v hotelu Máj Piešťany), opékání špekáčků na hvězdárně, výstava rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Rehaprotex Brno, společná návštěva kina, divadla a koncertů, tradiční zábava ke konci kalendář. roku
s hudbou a programem.

3. Schválení uzávěrky hospodaření spolku za rok 2018
Hospodářka – jednatelka Marcela Kučerová z pověření předsedající seznámila valnou hromadu s uzávěrkou
hospodaření, s příjmy a výdaji a se stavem bankovního účtu spolku.
Pro schválení uzávěrky hlasovalo 21 členů. Proti nehlasoval nikdo a nikdo se také nezdržel hlasování.
Předsedající prohlásila, že uzávěrka hospodaření spolku za rok 2018 byla valnou hromadou schválena.

4. Volba nové rady spolku, předsedy rady a hospodáře-jednatele
Valné hromadě bylo představeno následujících 5 kandidátů na členství v radě coby statutárním a výkonném
orgánu spolku:
Vratislav Charvát, Bc. Antonie Vlková, David Mitáček, Mgr. Petr Polanský, Veronika Urubčíková.
Pro zvolení kandidáta Vratislava Charváta hlasovalo 19 členů, proti byl 1 hlas a hlasování se zdržel 1.
Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem rady a že kandidát volbu přijal.
Pro zvolení kandidáta Bc. Antonie Vlkové hlasovalo 20 členů, proti byl 1 hlas a hlasování se nezdržel nikdo.
Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem rady a ten volbu přijal.
Pro zvolení kandidáta Mgr. Petra Polanského hlasovalo 20 členů, proti byl 1 hlas a nikdo se nezdržel
hlasování. Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem rady a ten volbu přijal.
Pro zvolení kandidáta Davida Mitáčka hlasovalo 20 členů, proti byl 1 hlas a hlasování se nezdržel nikdo.
Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem rady a ten volbu přijal.
Pro zvolení kandidáta Veroniky Urubčíkové hlasovalo 20 členů, proti byl 1 hlas a hlasování se nezdržel
nikdo. Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem rady a ten volbu přijal.
Poté bylo jednání valné hromady přerušeno volbou předsedy rady a hospodáře-jednaFrantišek Jagoštele.
Předsedající ověřila, že nově zvolená rada spolku jednohlasně (5 hlasy) zvolila Vratislava Charváta za
předsedu rady a zároveň statutárního zástupce spolku. Následně rada spolku jednohlasně (5 hlasy) zvolila
Bc. Antonii Vlkovou za nového jednatele-hospodáře spolku. Oba nově zvolení statutární zástupci volbu
přijali.

5. Volba revizní komise spolku a předsedy revizní komise
Valné hromadě byli představeni následující 3 kandidáti na členství v revizní komisi coby kontrolním orgánu
spolku:
Emílie Kolísková, Martin Botek, František Jagoš.
Pro zvolení kandidáta Emílie Kolískové hlasovalo 19 členů. Proti hlasoval 1 člen a hlasování se zdržel také 1
člen. Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem revizní komise a ten volbu přijal.
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Pro zvolení kandidáta Martina Botka hlasovalo 20 členů. Proti nehlasoval nikdo a 1 člen se zdržel hlasování.
Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila kandidáta členem revizní komise a ten volbu přijal.
Pro zvolení kandidáta Františka Jagoše hlasovalo 20 členů. Proti nehlasoval nikdo a 1 člen se zdržel
hlasování. Předsedající prohlásila, že valná hromada zvolila uvedeného kandidáta členem revizní komise a že
kandidát volbu přijal.
Poté bylo jednání valné hromady přerušeno volbou předsedy revizní komise. Předsedající ověřila, že nově
zvolená revizní komise jednohlasně (3 hlasy) zvolila Martina Botka za předsedu revizní komise a že nově
zvolený předseda volbu přijal.

6. Změna sídla spolku
Valné hromadě byl předložen návrh na změnu sídla spolku na novou adresu: Františka Kožíka 2719, 688 01
Uherský Brod. Pro tento návrh hlasovalo 20 členů, 1 člen hlasoval proti a hlasování se nezdržel nikdo.
Předsedající prohlásila, že valná hromada rozhodla o změna sídla spolku na novou adresu: Františka Kožíka
2719, 688 01 Uherský Brod.

7. Výše členského příspěvku
Valné hromadě byl předložen návrh na zvýšení členského příspěvku na 500,- Kč ročně.
Pro tento návrh nehlasoval nikdo, 20 členů hlasovalo proti a hlasování se zdržel 1 člen. Předsedající
prohlásila, že valná hromada neschválila zvýšení členského příspěvku na 500,- Kč ročně.
Valné hromadě byl předložen návrh na zvýšení členského příspěvku na 400,- Kč ročně.
Pro tento návrh hlasovalo 20 členů, proti nehlasoval nikdo a hlasování se zdržel 1 člen. Předsedající
prohlásila, že valná hromada schválila zvýšení členského příspěvku na 400,- Kč ročně.

8. Diskuse
Vystoupil člen Radek Chaloupka, požadoval zrušení svého členství a navrhoval, aby Mozaika Uherský Brod
z. s. ukončila svoji činnost a rozhodla o svém zrušení především z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Pro tento návrh hlasoval 1 člen, proti hlasovalo 20 členů a nikdo se nezdržel hlasování. Předsedající
prohlásila, že návrh na ukončení činnosti a zrušení spolku nebyl přijat.
Dále se diskutovalo o organizaci ozdravného pobytu v Piešťanech, jak bude probíhat platba, doprava a
program.
Nový předseda Vratislav Charvát vyzval členy, aby se zapojili do činnosti, aby sledovali webové stránky,
které přinášejí podrobné a čerstvé informace o akcích, které spolek pořádá. Aby se zajímali o dění ve spolku
a poskytovali zpětnou vazbu na rozesílané e-maily.
Dalším předmětem diskuse byla akce „ tradiční zábavný večer“, v jakých prostorách a ve kterém termínu se
bude pořádat a jak se bude financovat, kdo se bude schopen zapojit do příprav a programu.

9. Usnesení, závěr
Osvědčuje se, že valnou hromadou byla zvolena nová rada spolku:
Vratislav Charvát, předseda rady a statutární zástupce spolku, rod. číslo 580215/0167, bydliště ul. Fr. Kožíka
2719, 688 01 Uherský Brod
Bc. Antonie Vlková, člen rady a hospodář-jednatel, rod. číslo 725210/4640, bydliště 687 61 Vlčnov 681
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David Mitáček, člen rady, rod. číslo 781021/4610, bydliště Družstevní 1558, 688 01 Uherský Brod
Mgr. Petr Polanský, člen rady, rod. číslo 801218/4609, bydliště Komenského 333, 687 51 Nivnice
Veronika Urubčíková, člen rady, rod. číslo 905413/5002, bydliště Rolnická 2196, 688 01 Uherský Brod

Revizní komise spolku:
Martin Botek, předseda revizní komise, rod. číslo 941018/4476, bydliště Družstevní 1109, 687 51 Nivnice
Emilie Kolísková, člen revizní komise, rod. číslo 475121/460, bydliště Školní 248, 687 34 Uherský Brod Těšov
František Jagoš, člen revizní komise, rod. číslo 470815/174, bydliště 687 31 Šumice 19

Nové sídlo: adresa – Mozaika Uherský Brod z. s., Františka Kožíka 2719, 688 01 Uherský Brod
Nově členský příspěvek: 400,- Kč na 1 rok a na osobu, zaplatit do konce měsíce března
Závěr: Předsedající Petra Málková oznámila, že pořad jednání byl vyčerpán, a ukončila proto jednání valné
hromady s tím, že všem přítomným členům poděkovala za aktivní účast.

Podpis předsedající, zapisovatelky a dosavadní předsedkyně spolku Petry Málkové:

…………………………………………

Podpis dosavadní hospodářky-jednatelky Marcely Kučerové:

…………………………………………….

Přílohy: prezenční listina

V Uherském Brodě dne 11. dubna 2019
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