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Zápis z 9. valné hromady
Spolku PASKOV.net

konané dne 25.4.2016 v kině Panorama Paskov

1. Registrace účastníků valné začaly v 16:30, valná hromada byla zahájena v 17:07, valné 
hromadě předsedal a zápis zpracoval Roman Šafránek.

2. Kontrola usnášeníschopnosti – celkem členů 867, přítomno 20 – valná hromada není 
usnášeníschopná. Dle bodu stanov IV.1.g lze valnou hromadu prohlásit usnášeníschopnou
"Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.  
Valná hromada může být usnášeníschopná i v případě, jsou-li přítomni všichni členové  
Rady a Kontrolor a s usnášeníschopností souhlasí všichni členové Rady, Kontrolor a  
nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, svolá  
Rada náhradní Valnou hromadu do 30 dnů. Náhradní Valná hromada je vždy schopna  
usnášení. "
Hlasování členů rady: pro 3
Hlasování kontrolora: kontrolor souhlasí s usnášeníschopností
Hlasování přítomných členů: pro 20
Valná hromada je usnášeníschopná

3. Volba ověřovatele zápisu – O funkci ověřovatele se přihlásil p. Marian Sýkora. Valná 
hromada hlasovala, zda bude ověřovatelem zápisu p. Marian Sýkora
PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

4. Schválení programu – p. Roman Šafránek přednesl návrh programu valné hromady v 
nezměněné podobě – tak jak byl předem zveřejněn.
K programu nebyly vzneseny žádné námitky. Valná hromada hlasovala o schválení 
programu
PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

5. Zpráva o činnosti spolku od poslední valné hromady  - zprávu přednesl Jan Krejčí, člen rady 
spolku.

6. Schválení zpráva o hospodaření spolku v roce 2015 - zprávu přednesl Karel Záviský, 
předseda spolku. Valná hromada hlasovala o schválení zprávy o hospodaření v roce 2015
PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

7. Zpráva kontrolora o revizi činnosti spolku v roce 2015  - zprávu přednesl p. Pavel Moravec, 
zástupce člena - Města Paskov. Kontrolu účetnictví provedl kontrolní výbor Města Paskov 
dne 4.4.2016. a neshledal v hospodaření spolku žádné nedostatky. Zápis kontrolního výboru 
je přílohou tohoto zápisu. 

8. Volba rady – představení kandidátů: Ve stanoveném termínu obdržela rada spolku 4 
kandidatury od svých členů. Všechny zaslané kandidatury splňovaly stanovené požadavky a 
tedy žádná kandidatura nebyla odmítnuta. Jednotliví kandidáti (v abecedním pořadí) krátce 
vystoupili před přítomné členy a představili své vize.

9. Volba rady – hlasování: Hlasování proběhlo pro jednotlivé kandidáty samostatně, přičemž 
členem rady se stávají tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Hlasování proběhlo v 
abecedním pořadí

1. Jan Krejčí: PRO: 17, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 2
2. Jan Svoboda: PRO: 6, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 13
3. Roman Šafránek: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3
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4. Karel Záviský: PRO: 18, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1
Rada bude mít staronové složení Jan Krejčí, Roman Šafránek, Karel Záviský

10. Volba kontrolora – představení kandidátů: Ve stanoveném termínu obdržela rada spolku 
pouze 1 kandidaturu od svých členů, žádná kandidatura nebyla odmítnuta ani vyřazena. 
Jediný kandidát – Město Paskov, zastoupené p. Moravcem, se krátce představil přítomným 
členům.

11. Volba kontrolora – hlasování: vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jediný kandidát, 
proběhlo hlasování pouze pro tohoto kandidáta

1. Město Paskov: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
I když byl přihlášen jen jediný kandidát, obdržel od přítomných tento kandidát nadpoloviční 
počet hlasů. Staronovým kontrolorem spolku bude Město Paskov. 

12. Plán činnosti spolku na rok 2016 – zprávu přednesl Karel Záviský, předseda spolku
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku v roce 2016.
PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

13. Diskuze
Rada  zodpověděla několik dotazů směřujích především ke kvalitě služeb a možnosti 
připojení na optiku.

14. Valná hromada byla ukončena v 17:43

Zapsal: Roman Šafránek

Roman Šafránek
předsedající valné hromady

Marian Sýkora
ověřovatel zápisu


