
Zápis z Valné hromady Stromu – přátelé Blanického mýna, z.s. 

konané dne 26.6.2021 

 

Přítomni: 

Beníček Stanislav, Bláha Jan, Daňková Zuzana, Fousek Jan, Frossard Lukáš (zplnomocněn 

k zastupování Petr Malý), Gregorová Veronika, Chroustová Michaela, Irion Petr, Janáčková 

Debora, Kalina Matyáš, Kaucký Matěj, Kočová Denisa, Komínková Zuzana, Koubíková 

Kristýna, Lebedová Lucie, Majerová Eliška, Malý Petr, Malá Eliška, Milota Jakub, Míka Pavel, 

Moravec Jan, Nedvěd Ondřej, Nedvědová Pavla, Němec Jakub, Němec Vojtěch, Peška Jan, 

Pešková Jana, Petroušková Zuzana, Pícha František, Pícha Tomáš, Podhadský Štěpán, 

Přistoupilová Kamila, Řemínková Jana, Roch Josef, Roubíček Aleš, Skalická Lucie, Skořepová 

Denisa, Stehlíková Karolína, Stoch Martin, Šimonová Nikol, Vinšová Barbora, Vinšová 

Kateřina, Zajíc Pavel, Zavřel Bohuslav, Zvára Jiří, Žabová Barbora, Živnéřová Martina 

Celkem 47 přítomných členů ze 74 platných (z toho jeden čestný) 

 

Žadatelé o členství: 

Kroužek Filip, Bártová Diana, Válková Kristýna, Kroužková Kristýna, Nedvědová Anna, 

Kopalová Josefína, Kršková Adéla, Smetana Tomáš, Jedlanová Tereza, Červená Martina 

 

Shrnutí hlavních bodů, program: 

✔ Přívítání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů 

✔ Aktualizace kontaktů 

✔ Informování členů o projektu nové stodoly 

✔ Informování členů o probíhající dotaci 

✔ Přijímaní a vylučování členů  

✔ Shrnutí činnosti spolku, diskuse o akcích pořádaných pro členy spolku, pořízení 

vybavení 

✔ Shrnutí hospodaření za rok 2020 

✔ Výroční zpráva 2020 

✔ Sjednocení výše členského příspěvku 

✔ Změna stanov spolku 

✔ Volby členů Rady 

 

 

 

 



 

1. Přivítání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů  

 

Předsedkyně Lucie Lebedová přivítala přítomné na jednání Valné hromady spolku. 

Jednání bylo zahájeno v 15:10. Zapisovatelem byla určena Zuzana Petroušková, 

ověřovateli Jana Řemínková a Barbora Žabová. 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby se ověřovatelem č.1 stala Jana Řemínková?  

Pro 47, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Hlasování: Kdo je pro, aby se ověřovatelem č.1 stala Barbora Žabová?  

Pro 47, Proti 0, Zdržel se 0  

 

2. Aktualizace kontaktů 

 

Pavla Nedvědová vyzvala přítomné ke kontrole a aktualizaci kontaktních údajů. 

 

 

3. Informování členů o projektu nové stodoly 

 

Předsedkyně Lucie Lebedová informovala přítomné členy o probíhajícím projektu na 

novou stodolu, která by měla být dokončena na podzim. Stodola bude obsahovat 

úložný prostor a klubovnu a ve druhém patře prostory na spaní. 

 

Přítomní berou na vědomí informace o probíhajícím projektu. 

 

 

4. Informování členů o probíhající dotaci 

 

Předsedkyně Lucie Lebedová informovala přítomné členy o přidělení dotace na 

vybavení táborové základny – zatím schváleno MAS, nyní ve schvalování 

ministerstva; celková částka dotace činí 180 tis. Kč, spoluúčast spolku 20%. 

 

Přítomní berou na vědomí informaci o probíhající dotaci. 

 

 

5. Přijímaní a vylučování členů  

 

Předsedkyně Lucie Lebedová se zeptala, jestli je přítomen někdo, kdo by měl zájem o 

vstup do spolku. Zájem o členství projevili tito lidé: Kroužek Filip, Bártová Diana, 

Válková Kristýna, Kroužková Kristýna, Nedvědová Anna, Kopalová Josefína, Kršková 



Adéla, Smetana Tomáš, Jedlanová Tereza, Svobodová Martina. Přítomnými bylo 

navrženo, aby se o přijetí nových členů hlasovalo hromadně. 

 

Hlasování: Kdo je pro přijetí nových členů?  

Pro 47, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Po přijetí nových členů je celkový stav členů spolku 84. Valná hromada je usnášení 

schopna v počtu 57. 

 

Zuzana Petroušková zahájila diskuzi o stávajícím členovi Tomáši Moudrém, který se 

již neúčastní akcí spolku. Přítomní navrhli, aby byl jmenovám čestným členem.  

 

Hlasování: Kdo je pro, aby byl Tomáš Moudrý jmenován čestným členem?  

Pro 4, Proti 1, Zdržel se 52 

Tomáš Moudrý nebyl jmenován čestným členem. Zuzana Petroušková byla pověřena, 

aby se ho dotázala na jeho názor na další setrvání ve spolku. 

 

 

6. Shrnutí činnosti spolku, diskuse o akcích pořádaných pro členy spolku, pořízení 

vybavení 

 

Lucie Lebedová nformovala o zakoupení stanů pro dospělé účastníky táborů. Pro 

každý běh byl zakoupen jeden stan. 

 

Lucie Lebedová informovala o zaplnění kapacity pořádaných táborů. Všechny běhy 

jsou již plně obsazeny. Další akce budou pořádány dle epidemiologické situace. 

 

Kateřina Vinšová vznesla otázku, zda by šly celty a sekery zakoupit již před táborem 

s využitím dotace. Lucie Lebedová se zavázala, že toto zjistí z podmínek dotace. 

 

Pavla Nedvědová zavedla diskuzi o akcích pro členy spolku, o které je malý zájem. 

Přítomnými bylo navrženo místo toho pořídit pro členy spolku mikiny nebo 

plecháčky. 

 

Pavla Nedvědová zavedla diskuzi, co připravit na bourání táborové základny pro 

zvýšení účasti členů na této akci. Přítomní navrhli občerstvení a prodloužení termínu 

na celý týden, aby se mohli zapojit i ti, kteří o víkendu nemohou. Aleš Roubíček 

navrhl zařízení hezkého počasí. 😊 

 



7. Shrnutí hospodaření za rok 2020 

 

Lucie Skalická jako hospodář předložila výsledky hospodaření za rok 2020: zůstatek 

na účtu činí 195 tis. Kč, výdělek z táborů byl cca 180 tis. Kč. Přítomnými byla vyvolána 

diskuze nad větším zdražením táborů. Diskuze byla ukončena s nejasným závěrem, 

protože pro letošní rok je zdražování již neproveditelné. 

 

Přítomní berou na vědomí hospodaření za rok 2020. 

 

 

8. Výroční zpráva 2020 
 

L. Lebedová přítomné seznámila s výroční zprávou spolku za rok 2020. Výroční 

zpráva šla též členům v podkladech před jednáním Valné hromady. Přítomní byli 

vyzváni k připomínkám a dotazům. Nikdo z přítomných nevznesl žádný dotaz či 

připomínku.  
 

Hlasování: Kdo je pro schválení výroční zprávy, tak jak šla v podkladech?  
 

Pro 57, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

9. Sjednocení výše členského příspěvku 

 

Lucie Lebedová předložila za Radu návrh na sjednocení členského příspěvku, který by 

nově pro všechny členy byl ve výši 100,- Kč. 

 

Hlasování: Kdo je pro sjednocení členského příspěvku na 100,- Kč?  

Pro 22, Proti 17, Zdržel se 18 

 

Členský příspěvek zůstává v původní výši: 200,-Kč pro pracující, 100,- Kč pro studenty 

a maminky na MD 

 

 

10. Změna stanov spolku 

 

L. Lebedová postupně představila navrhované změny ve stanovách spolku. 

 

Z důvodu opakujícího se zákazu shromažďování osob navrhla možnost konání valné 

hromady elektronicky a hlasování per rolam. 

 

Hlasování: Kdo je pro možnost konání Valné hromady elektronicky a hlasování per 

rolam?  



Pro 57, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Dále navrhla dvouleté volební období. 

 

Hlasování: Kdo je pro dvouleté volební období?  

Pro 46, Proti 3, Zdržel se 8 

 

Lucie Lebedová jako další bod navrhla, aby zapůjčení mlýna bylo možné pouze po 

domluvě s Radou spolku. 

 

Hlasování: Kdo je pro půjčování mlýna pouze po domluvě s Radou spolku?  

Pro 56, Proti 0, Zdržel se 1 

  

Dále bylo navrženo, aby bylo do stanov ukotveno, že člen spolku se musí řídit 

rozhodnutím Rady spolku. 

 

Hlasování: Kdo je pro zapsání povinnosti řídit se rozhodnutím Rady spolku?  

Pro 57, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Jako poslední změnu stanov Lucie Lebedová navrhla, že při porušení pravidel nebo 

poškození dobrého jména spolku může být dotyčný Radou potrestán až vyloučením 

ze spolku. 

 

Hlasování: Kdo je pro možnost potrestání člena až jeho vyloučením?  

Pro 57, Proti 0, Zdržel se 0 

 

11. Volby členů Rady 

 

Lucie Lebedová nejprve představila soušasnou Radu. Štěpán Podhadský poté 

informoval členy, že by chtěl pro nedostatek času na vlastní žádost z Rady vystoupit. 

L. Lebedová vyzvala přítomné ke kandidatuře do Rady, nikdo se ke kandidatuře 

nepřihlásil. Jan Bláha předložil návrh na nového člena Rady Jakuba Němce a Petr 

Irion předložil návrh na nového člena Rady Deboru Janáčkovou – oba by s případným 

jmenováním do Rady souhlasili. 

 

Sčítací komise byla stanovena ze zástupců jednotlivých sektorů:  

1. běh Ondřej Nedvěd 

    2. běh Matěj Kaucký 

    3. běh Karolína Stehlíková 



    4. běh Kamila Přistoupilová 

 

Po sečtení hlasů bylo do Rady zvoleno těchto 7 osob: Lucie Lebedová, Pavla 

Nedvědová, Lucie Skalická, Zuzana Petroušková, Jiří Zvára, Jan Bláha, Jakub Němec. 

Zvolení lidé si rozdělili funkce podle svých schopností a možností a předložili 

následující rozdělení účastníkům Valné hromady.  

 

Rozvržení funkcí v Radě:  Lebedová Lucie – předseda 

    Nedvědová Pavla – místopředseda 

    Lucie Skalická – hospodář 

    Jakub Němec – jednatel 

    Zuzana Petroušková – výběrčí 

    Jan Bláha – člen 1  

Jiří Zvára – člen 2 

     

 
Valná hromada byla ukončena v 17:00. 

 

Zápis z rady provedla Zuzana Petroušková 

 

 

 

 

 

Ověřila:    Barbora Žabová     Jana Řemínková 

 

 

Příloha: Stanovy spolku 

Příspěvkový řád 

 Hospodaření 2020 

 Výroční zpráva 2020 


