Klub Terryho Pratchetta
Malobřevnovská 176/4
Praha 6 – Břevnov
169 00
Zápis z 1. Členské schůze
Čas konání: 6. 3. 2010, 12:00 – 15:00
Místo:

ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4 - Chodov

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Program:

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a volební komise
3. Schválení programu
4. Hlasování o změně stanov
5. Volba předsedy sdružení
6. Volba revizní komise
7. Výroční zpráva o činnosti Přípravného výboru
8. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009
9. Schválení plánu činnosti a rozpočtu Sdružení na rok 2010
10. Schválení adopce želvy sloní v Zoologické zahradě hlavního města Prahy
11. Projednání podpory výzkumu Alzheimerovy choroby
12. Příspěvek na uhrazení autorského poplatku
13. Udělení čestného členství

Na Členské schůzi bylo projednáno:
ad 1) Předsedající konstatoval, že Členská schůze je usnášeníschopná v řádném termínu a
prohlásil Členskou schůzi za zahájenou.
ad 2) Volba zapisovatele:
Navržen:
Mágor – schválen poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
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Volba volební komise:
Navrženy:
Dalila – schválena poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo,
Albi – schválena poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 3) Navrženy body 10, 11 a 12 jako nové body programu.
Program jednání schválen ve znění navržených změn.
ad 4) Legislativně-technické změny – o bodech návrhu změny Stanov Sdružení č. 1, 5, 8, 13,
15, 17, 26, 28, 29, 32, 36, 39 a 40 rozhodovala Členská schůze najednou a tyto návrhy
schválila poměrem hlasů 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Věcné změny:
O bodech č. 9, 12, 22, 24, 25, 33 a 34 rozhodovala Členská schůze najednou a tyto návrhy
schválila poměrem hlasů 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Bod č. 6 návrhu změny Stanov Sdružení byl schválen poměrem hlasů 15 pro, 2 proti, 0 se
zdrželo.
Při projednávání bodu č. 30:
1. Poměrem hlasů 2 pro, 9 proti, 3 se zdrželi, nebylo schváleno předložené znění odst. 9:
„Revizní komise má právo nahlížet do všech dokumentů a dále požadovat od členů
a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.“
2. Poměrem hlasů 14 pro, 0 proti, 3 se zdrželi, byl schválen odst. 9 v tomto znění:
„Revizní komise má právo nahlížet do dokumentů relevantních k prošetření podnětu a
dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.“
3. Poměrem hlasů 15 pro, 2 proti, 0 se zdrželo byl schválen bod č. 30 ve znění těchto
navržených změn:
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-

Odst. 7 – věta první se nahrazuje větou „Zasedání Revizní komise jsou

neveřejná a její rozhodnutí jsou jednomyslně schvalována ve veřejném hlasování.“
-

Odst. 8 písm. a) – za slova „Členskými schůzemi“ se vkládá „na základě
podnětu člena Sdružení dle hlavy 4 odstavce 1 písmena d)“

Při projednávání bodu č. 38 bylo poměrem hlasů 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, schváleno znění
odst. 13 tak, že byla vypuštěna slova „po dohodě s Předsedou“.
Při projednávání bodu č. 11 byl podán návrh na doplnění odst. 7, 8, 10 a 11 hlavy 6 takto:
-

odst. 7 - na konec se vkládá nová věta, která zní „Nemůže-li ji Revizní komise
svolat nebo nesplní-li tuto lhůtu, svolá Členskou schůzi řádný člen s nejnižším
členským číslem tak, aby se konala do 60 od zjištění této skutečnosti.“,

-

odst. 8 – slova „Klubová rada“ se nahrazují slovem „svolavatel“,

-

odst. 10 – na konec se vkládá věta „V případě neexistence Klubové rady musí
být přítomen svolavatel.“,

-

odst. 11 - na konec se vkládá věta „V případě neexistence Klubové rady musí
být přítomen svolavatel.“.

Konečné znění stanov ve znění dříve přijatých změn bylo schváleno poměrem hlasů 14 pro, 0
proti, 0 se zdrželo.
ad 5) Jako jediný kandidát na funkci Předsedy se představil Hadati, na funkci Místopředsedy
navrhl Cellindru.
Předsedou byl zvolen Hadati poměrem hlasů 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
ad 6) Kandidaturu na členství v Revizní komisi podali DORFL, Ikshorm, Rausek a Zirland.
V prvním kole volby bylo odevzdáno 16 hlasovacích lístků.
DORFL – nezvolen, získal 8 hlasů
Ikshorm – zvolen 12 hlasy
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Rausek – zvolen 12 hlasy
Zirland – zvolen 16 hlasy
Revizní komise byla zvolena v 1. kole a jejími členy se stali Ikshorm, Rausek a Zirland.
ad 7) Výroční zprávu o činnosti Přípravného výboru předložil Členské schůzi člen
Přípravného výboru Hadati.
Členská schůze schválila Výroční zprávu o činnosti Přípravného výboru poměrem hlasů
17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Dále Přípravný výbor předal ocenění těm členům Sdružení, kteří se významně zasloužili
o jeho chod.
ad 8) Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 předložila Členské schůzi členka
Přípravného výboru VeHaLi.
Členská schůze schválila Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 poměrem hlasů 17 pro,
0 proti, 0 se zdrželo.
ad 9) Plán činnosti Sdružení na rok 2010 předložil Členské schůzi člen Přípravného výboru
Hadati, návrh rozpočtu Sdružení na rok 2010 předložila členka Přípravného výboru VeHaLi.
Členská schůze přednesené návrhy schválila poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 10) Členská schůze schválila poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, záměr adoptovat
želvu sloní v Zoologické zahradě hlavního města Prahy za 5 tisíc Kč.
ad 11) Členská schůze schválila poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, poskytnutí
částky 5 tisíc Kč na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby.
ad 12) Návrh příspěvku na poplatek za užití díla Hadatimu z rozpočtu Sdružení nebyl
schválen poměrem hlasů 6 pro, 6 proti, 5 se zdrželo.
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ad 13) Návrh Přípravného výboru udělit čestného členství ve Sdružení:
- panu Janu Kantůrkovi byl schválen poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo,
- panu Martinu Schwarzovi byl schválen poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Členská schůze schválila Závěrečné usnesení Členské schůze sdružení Klub Terryho
Pratchetta poměrem hlasů 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Tomáš Frélich

Jan Urbánek

Zapisovatel

Člen Přípravného výboru
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