ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE EPM V ČR, Z.S.,
ZE DNE 1. DUBNA 2017
Místo konání: University of New York in Prague, Londýnská 41, 120 00 Praha 2
Čas konání: 10:00 hod.
Součet hlasů při hlasování je uváděn ve formátu (pro návrh, proti návrhu, zdržel/a se hlasování).
Předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. (dále „Spolek“), Marek Navrátil, v 10:00 ověřil počet
přítomných členů. Schůze byla prohlášena za usnášeníneschopnou. Předsednictvo spolku se jednomyslně
shodlo na odložení začátku schůze o 30 minut.
Po dostavení se dalších členů spolku byla schůze znovuzahájena v 10:39 hod. Schůze byla prohlášena za
usnášeníschopnou.
Seznam přítomných na této schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu. Příloha č. 2
Marek Navrátil, předseda Spolku, ověřil plné moci a všechny shledal platnými. Počet členů oprávněných
k hlasování byl 45.

BOD Č. 1 POŘADU ZASEDÁNÍ: VOLBA ORGÁNŮ ČLENSKÉ SCHŮZE
Poté, co shledal Marek Navrátil, předseda Spolku, členskou schůzi usnášeníschopnou, přistoupil v 10:39 k
zahájení členské schůze v souladu s čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 13 odst. 1 platných Stanov.
VOLBA PŘEDSEDY ZASEDÁNÍ
Následně v souladu s pořadem zasedání členské schůze přistoupila k jejímu prvnímu bodu, tj. volbě
předsedy zasedání. Maxmilián Sup do této funkce navrhl Michala Koláčka, který v zastoupení odmítl. Marek
Navrátil poté navrhl do funkce předsedy zasedání Adama Motlocha. Ten daný návrh přijal. Předseda Spolku
Marek Navrátil poté navrhl způsob volby předsedy zasedání aklamací, proti čemuž nebylo vzneseno
námitek. Schůze jednomyslně zvolila Adama Motlocha předsedou zasedání.
Hlasování č. 1: Volba předsedy zasedání
Pro

Proti

Zdržel/a se

44

0

1
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VOLBA ZAPISOVATELE
Následně předseda Spolku Marek Navrátil vyzval členy k návrhům na volbu zapisovatele. Marek Navrátil
navrhl do této funkce Jana Nathaniela Čamaje, který návrh přijal. Filip Jiroušek do funkce zapisovatele
navrhl Michala Koláčka, který v zastoupení návrh odmítl. Předseda Spolku Marek Navrátil navrhl hlasovat
o volbě zapisovatele aklamací, načež schůze jednomyslně a bez námitek zvolila Jana Nathaniela Čamaje
zapisovatelem.
Hlasování č. 2: Volba zapisovatele
Pro

Proti

Zdržel/a se

44

0

1

VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Poté předseda Spolku Marek Navrátil vyzval všechny členy k návrhům na volbu ověřovatele zápisu.
Jan Nathaniel Čamaj navrhl do této funkce Annu Švecovou, která tento návrh přijala. Matěj Kinovič navrhl
do této funkce Marka Navrátila, jenž tento návrh odmítl. Předseda Spolku Marek Navrátil poté vyzval členy
k hlasování o volbě ověřovatele zápisu, načež aklamací byla jednomyslně zvolena Anna Švecová.
Hlasování č. 3: Volba ověřovatele zápisu
Pro

Proti

Zdržel/a se

44

0

1

Následně předal předseda Spolku Marek Navrátil slovo předsedovi zasedání Adamu Motlochovi.
Následně Adam Motloch ověřil prezenční listinu, shledal její obsah pravdivým a společně se zapisovatelem
a ověřovatelkou zápisu potvrdil její platnost svým podpisem.
VOLBA SKRUTÁTORŮ
Poté předseda zasedání Adam Motloch vyzval členskou schůzi k navržení dvou kandidátů na funkci
skrutátorů. Marek Haisl navrhl do této funkce Tomáše Pacovského. Ten tento návrh přijal. Marek Navrátil
navrhl do této funkce Patrika Houzara. Patrik Houzar tento návrh nepřijal. Olga Pexídrová navrhla Valentinu
Dytrychovou, která tento návrh přijala. Vzhledem k tomu, že nebylo navrženo více kandidátů, předseda
zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě skrutátorů aklamací. Proti způsobu volby nebyly
vzneseny námitky.
Hlasování č. 4: Volba skrutátorů – Tomáš Pacovský
Pro

Proti

Zdržel/a se

45

0

0
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Hlasování č. 5: Volba skrutátorů – Valentina Dytrychová
Pro

Proti

Zdržel/a se

44

1

0

Předseda zasedání oznámil, že skrutátory byli zvoleni Tomáš Pacovský a Valentina Dytrychová. Následně
prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. Rovněž oznámil, že představení a schválení
zprávy o hospodaření spolku a zprávy kontrolní komise bude předmětem mimořádné členské schůze, která
se bude chovat v červnu 2017.

BOD Č. 2 POŘADU ZASEDÁNÍ: ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval Marka Navrátila, aby přednesl zprávu o činnosti Spolku ve formě
prezentace. Marek Navrátil si vzal úvodní slovo a následně předal slovo jednotlivým členům předsednictva,
aby představili práci ve svých odděleních.
Na schůzi se dostavila Jana Soukupová, čímž počet přítomných členů schůze s hlasovacím právem vzrostl
na 49.
Dále byli vyzváni hlavní organizátoři proběhlých zasedání a také členové reprezentující zasedání
nadcházející, aby je prezentovali.
Adam Motloch následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili Ivana Madejová, Markéta
Ovečková a Adam Motloch.
Byly dodány plné moci Jiřího Poura a Samuela Muhsina, čímž počet přítomných členů schůze s hlasovacím
právem vzrostl na 51.
Předseda zasedání Adam Motloch poté prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Na schůzi se dostavily Markéta Scheinostová, Martina Plesníková, Tereza Jeníčková a Anna Kremláčková,
čímž počet přítomných členů s právem hlasovacím vzrostl na 55.

BOD Č. 3 POŘADU ZASEDÁNÍ: NÁVRH NA OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PLNÝCH MOCÍ NA ČLENSKÝCH
SCHŮZÍCH S ÚČINNOSTÍ OD 2. DUBNA 2017
Předseda zasedání představil daný návrh, načež se vyjádřili Matěj Kinovič a Jana Soukupová ohledně
způsobu, kterým by mělo být toto omezení provedeno. Schůze se proto dohodla, že výsledkem tohoto bodu
pořadu zasedání bude usnesení členské základny, které bude vyjadřovat její vůli a bude apelovat na
následující předsednictvo, přičemž o samotném zavedení omezení se bude diskutovat a hlasovat na již
zmíněné mimořádné členské schůzi konající se v létě tohoto roku. Poté předseda zasedání předal slovo
předsedovi Spolku Marku Navrátilovi a vyzval jej k detailní prezentaci návrhu. Následovala diskuse na téma
maximálního počtu plných mocí per capita po příp. omezení, kdežto se vyjádřili Markéta Ovečková, Anna
Švecová, Jana Soukupová, Filip Jiroušek, Matěj Kinovič, Olga Pexídrová a Jan Nathaniel Čamaj.
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Schůze navrhla v diskusi čtyři způsoby omezení užívání plných mocí na členských schůzích – 5 plných mocí
per capita (dále jen „Varianta 5+1“), 4 plné moci per capita (dále jen „Varianta 4+1“), 3 plné moci per capita
(dále jen „Varianta 3+1“) a účast bez takovéhoto omezení.
Adam Motloch, předseda zasedání, navrhl o tomto hlasovat veřejně, proti čemuž nebylo námitek.
Hlasování č. 6: Způsob omezení užívání plných mocí na členských schůzích
Varianta 3+1

Varianta 4+1

Varianta 5+1

Bez omezení

28

9

7

1

Předseda zasedání prohlásil Variantu 3+1 za zvolenou jakožto způsob daného omezení.
Byla dodána plná moc Veroniky Sedlákové, čímž počet přítomných členů s hlasovacím právem vzrostl na
56.
Předseda zasedání navrhl dále hlasovat o návrhu jako celku a jeho přijetí. Hlasování bylo navrženo jako
tajné, proti čemuž nebylo námitek.
Hlasování č. 7: Usnesení k omezení užívání plných mocí na členských schůzích
Pro

Proti

Zdržel/a se

44

8

4

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil usnesení za přijaté a navrhl hlasovat dodatečně o Zprávě o
činnosti Spolku. Proti tomuto návrhu nebylo námitek.
Hlasování č. 8: Zpráva o činnosti Spolku
Pro

Proti

Zdržel/a se

55

0

1

Předseda zasedání prohlásil Zprávu o činnosti Spolku za přijatou a konstatoval, že lze přejít k dalšímu bodu
pořadu zasedání.

BOD Č. 4 POŘADU ZASEDÁNÍ: ZAVEDENÍ PORADNÍ KOMISE
Předseda zasedání předal slovo předsedovi Spolku Marku Navrátilovi, který následně představil návrh na
zavedení Poradní komise (dále jen „PK“).
Předseda zasedání následně otevřel diskusi k danému bodu, do níž se zapojili Olga Pexídrová, Marek Haisl,
Markéta Ovečková, Anna Hagarová, Matěj Kinovič, Jana Soukupová a Filip Jiroušek.
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Na schůzi se dostavil Hoang Nguyen, čímž vzrostl počet přítomných členů s hlasovacím právem na 57.
Diskuse přinesla závěr tento bod přetransformovat v návrh k usnesení ohledně poskytnutí mandátu
následujícímu předsednictvu pro období 2017/2018, aby zavedení PK zvážil a pakliže uzná za vhodné, tak i
PK ustanovil.
Předseda zasedání navrhl o tomto bodu hlasovat, přičemž hlasování bude tajné. Proti tomuto návrhu
nebylo vzneseno námitek.
Hlasování č. 9: Usnesení členské základny k udělení mandátu pro ustanovení PK
Pro

Proti

Zdržel/a se

31

14

12

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil toto usnesení za přijaté a následně dle programu členské
schůze vyzval k jejímu přerušení do 13:50 hod.

BOD Č. 5 PROGRAMU ZASEDÁNÍ: VOLBA PŘEDSEDNICTVA SPOLKU
Předseda zasedání Adam Motloch v 13:50 zahájil bod č. 5 pořadu zasedání – volbu předsednictva Spolku.
Navrhl přítomným členům Spolku, aby volba jednotlivých členů předsednictva probíhala tajně. Proti
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, námitky ani protinávrhy. Předseda zasedání Adam
Motloch následně upozornil členy, že v souladu s platnými Stanovami je ke zvolení kandidáta potřeba
nadpoloviční většiny hlasů přítomných řádných a čestných členů. Dále členy uvědomil o tom, že o všech
kandidátech na jednu funkci bude probíhat jedna volba. Každý kandidát má na představení své
kandidatury 5 minut, následně bude probíhat debata a hlasování.
Na schůzi se dostavili Jan Václav Nedvídek, Anna Krejčová a Iana Culic, čímž počet přítomných členů
s hlasovacím právem vzrostl na 60.
VOLBA PŘEDSEDY SPOLKU
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci předsedy Spolku
na další funkční období. Maxmilián Sup navrhl Olgu Pexídrovou, která návrh přijala. Matěj Kinovič navrhl
Jana Václava Nedvídka, který návrh odmítl. Maxmilián Sup navrhl Marka Navrátila, který návrh odmítl.
Předseda zasedání proto vyzval Olgu Pexídrovou (nar. 15. 3. 1993, bytem Čechova 38/5, 397 01 Písek) k
prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce předsedkyně Spolku. Olga
Pexídrová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje. Následně Adam
Motloch vyzval kandidátku na předsedkyni Spolku Olgu Pexídrovou k představení své kandidatury.
Na schůzi se dostavila Hana Voběrková, čímž počet přítomných členů s hlasovacím právem vzrostl na 61.
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Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Olgy Pexídrové se vyjádřili: Marek Navrátil, Filip
Jiroušek, Jan Václav Nedvídek, Tomáš Pacovský a Adam Motloch. Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na
předsedu Spolku nebyl navržen, předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě Olgy
Pexídrové jako předsedkyně Spolku.
Hlasování č. 10: Volba předsedy Spolku
Olga Pexídrová

Zdržel/a se

Neplatný

55

5

1

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a Olga Pexídrová byla s účinností od 13. 4.
2017 zvolena předsedkyní Spolku. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
VOLBA ČLENA PŘEDSEDNICTVA ODPOVĚDNÉHO ZA LIDSKÉ ZDROJE
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena
předsednictva odpovědného za lidské zdroje na další funkční období.
Marek Navrátil navrhl Maxmiliána Supa (nar. 29. 2. 1996, bytem Na Žvahově 7, 152 00 Praha 5). Předseda
zasedání vyzval Maxmiliána Supa k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon
funkce člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje. Maxmilián Sup prohlásil, že svoji kandidaturu
přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Tereza Voženílková navrhla Pavla Mládka (nar. 11. 9. 1993, bytem Jetelová 2856/1, 106 00 Praha 10).
Předseda zasedání vyzval také Pavla Mládka k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky
pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje. Pavel Mládek prostřednictvím
zastoupení prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Marek Haisl navrhl Marka Navrátila, který návrh odmítl.
Následně Adam Motloch vyzval kandidáta na člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje
Maxmiliána Supa k představení své kandidatury. Poté Adam Motloch vyzval druhého kandidáta na člena
předsednictva odpovědného za lidské zdroje Pavla Mládka k představení své kandidatury, kterou
představila z pověření Jana Soukupová.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře kandidátů se vyjádřili: Anna Švecová, Filip Jiroušek, Matěj Kinovič,
Markéta Ovečková, Hana Voběrková, Patrik Houzar, Jan Václav Nedvídek, Olga Pexídrová a Adam Motloch.
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě člena předsednictva odpovědného za
lidské zdroje.
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Hlasování č. 11: Volba člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje
Maxmilián Sup

Zdržel/a se

Neplatný

46

7

0

Pavel Mládek
8
Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a Maxmilián Sup byl s účinností od 13. 4. 2017
zvolen členem předsednictva odpovědným za lidské zdroje. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu
bodu pořadu zasedání.
VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY PRO PROJEKTY
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena
předsednictva odpovědného za lidské zdroje na další funkční období.
Anna Hagarová navrhla Janu Soukupovou (nar. 15. 12. 1994, bytem Hostýnská 12, 108 00 Praha). Předseda
zasedání vyzval Janu Soukupovou k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon
funkce místopředsedy pro projekty. Jana Soukupová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky
pro výkon funkce splňuje.
Adam Motloch navrhl Marka Haisla (nar. 18. 5. 1996, bytem Luční 501, 385 01 Vimperk). Předseda zasedání
vyzval také Marka Haisla k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
místopředsedy pro projekty. Marek Haisl prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon
funkce splňuje.
Následně Adam Motloch vyzval kandidátku na místopředsedkyni pro projekty Janu Soukupovou k
představení své kandidatury. Poté Adam Motloch vyzval druhého kandidáta na místopředsedu pro projekty
Marka Haisla k představení své kandidatury.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře kandidátů se vyjádřili: Anna Švecová, Filip Jiroušek, Matěj Kinovič,
Markéta Ovečková, Lilly Spieglová, Adam Motloch, Jan Václav Nedvídek a Olga Pexídrová. Předseda
zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě místopředsedy pro projekty.
Hlasování č. 11: Volba místopředsedy pro projekty
Marek Haisl

Zdržel/a se

Neplatný

44

5

0

Jana Soukupová
12
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Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a Marek Haisl byl s účinností od 13. 4. 2017
zvolen místopředsedou pro projekty. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY PRO FINANCE
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy pro
finance na další funkční období.
Kontrolou prezenční listiny byla zjištěna absence dvou členů s hlasovacím právem, čímž se jejich počet
snížil na 59.
Matěj Kinovič navrhl Filipa Jirouška (nar. 10. 12. 1994, bytem 17. listopadu 194/57, Říčany 251 01). Předseda
zasedání vyzval Filipa Jirouška k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon
funkce místopředsedy pro finance. Filip Jiroušek prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro
výkon funkce splňuje.
Poněvadž nebyli navrženi žádní další kandidáti, vyzval Adam Motloch následně kandidáta na
místopředsedu pro finance Filipa Jirouška k představení své kandidatury.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Filipa Jirouška se vyjádřili: Adam Motloch a Matěj Kinovič. Předseda
zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě místopředsedy pro finance.
Hlasování č. 12: Volba místopředsedy pro finance
Filip Jiroušek

Zdržel/a se

Neplatný

57

0

2

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a Filip Jiroušek byl s účinností od 13. 4. 2017
zvolen místopředsedou pro finance. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
VOLBA ČLENA PŘEDSEDNICTVA ODPOVĚDNÉHO ZA VNĚJŠÍ VZTAHY
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena
předsednictva odpovědného za vnější vztahy.
Jan Nathaniel Čamaj navrhl Veroniku Wilhelmovou (nar. 1. 5. 1994, bytem Sjezdová 158, 530 06 Pardubice).
Předseda zasedání vyzval Veroniku Wilhelmovou k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje
podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy. Veronika Wilhelmová
prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Matěj Kinovič navrhl Marka Haisla, který návrh odmítl.
Filip Jiroušek navrhl Jana Nathaniela Čamaje, který návrh odmítl.
Maxmilián Sup navrhl Marka Navrátila, jenž návrh odmítl.
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Anna Švecová navrhla Michala Koláčka, který návrh v zastoupení odmítl.
Následně Adam Motloch vyzval kandidátku na člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy Veroniku
Wilhelmovou k představení své kandidatury.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Veroniky Wilhelmové se vyjádřili: Adam Motloch, Jana Soukupová,
Hana Voběrková, Olga Pexídrová a Matěj Kinovič. Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování
o volbě člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy.
Hlasování č. 13: Volba člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy
Veronika Wilhelmová

Zdržel/a se

Neplatný

57

2

0

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a Veronika Wilhelmová byla s účinností od
13. 4. 2017 zvolena členkou předsednictva odpovědnou za vnější vztahy. Následně prohlásil, že lze
přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
VOLBA ČLENA PŘEDSEDNICTVA ODPOVĚDNÉHO ZA FUNDRAISING
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena
předsednictva odpovědného fundraising.
Kontrolou prezenční listiny byla zjištěna absence dvou členů s hlasovacím právem, čímž se jejich počet
snížil na 57.
Adam Motloch navrhl Terezu Voženílkovou (nar. 11. 4. 1997, bytem Na Labišti 521, 530 09 Pardubice).
Předseda zasedání vyzval Terezu Voženílkovou k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje
podmínky pro výkon funkce člena předsednictva odpovědného za fundraising. Tereza Voženílková
prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Matěj Kinovič navrhl Anara Kučeru, který návrh odmítl.
Marek Haisl navrhl Matěje Kinoviče, který návrh odmítl.
Následně Adam Motloch vyzval kandidátku na člena předsednictva odpovědného za fundraising Terezu
Voženílkovou k představení své kandidatury.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Terezy Voženílkové se vyjádřili: Adam Motloch, Martina Plesníková,
Hoang Nguyen a Matěj Kinovič. Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě člena
předsednictva odpovědného za fundraising.
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Hlasování č. 14: Volba člena předsednictva odpovědného za fundraising
Tereza Voženílková

Zdržel/a se

Neplatný

57

0

0

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a Tereza Voženílková byla s účinností od
13. 4. 2017 zvolena členkou předsednictva odpovědnou za fundraising. Následně prohlásil, že lze přistoupit
k dalšímu bodu pořadu zasedání.

BOD Č. 6 PROGRAMU ZASEDÁNÍ: VOLBA KONTROLNÍ KOMISE
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena kontrolní
komise.
Marek Haisl navrhl Matěje Kinoviče (nar. 9. 8. 1990, bytem Běhounkova 2456/43, 158 00 Praha 13). Předseda
zasedání vyzval Matěje Kinoviče k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon
funkce člena kontrolní komise. Matěj Kinovič prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon
funkce splňuje.
Filip Jiroušek navrhl Marka Navrátila (nar. 24. 10. 1993, bytem Polívkova 2, 621 00 Brno). Předseda zasedání
vyzval Marka Navrátila k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
člena kontrolní komise. Marek Navrátil prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce
splňuje.
Anna Hagarová navrhla Kristýnu Stejskalovou (nar. 27. 6. 1992, bytem Kafkova 527/10, 160 00 Praha 6).
Předseda zasedání vyzval Kristýnu Stejskalovou k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje
podmínky pro výkon funkce členky kontrolní komise. Kristýna Stejskalová prohlásila, že svoji kandidaturu
přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Následně Adam Motloch vyzval kandidáta na člena kontrolní komise Matěje Kinoviče k představení své
kandidatury. Poté Adam Motloch vyzval druhého kandidáta na člena kontrolní komise Marka Navrátila k
představení své kandidatury. Následně Adam Motloch vyzval třetí kandidátku na členku kontrolní komise
Kristýnu Stejskalovou k představení své kandidatury.
Poté zahájil rozpravu. Ke kandidatuře kandidátů se vyjádřili: Filip Jiroušek, Adam Motloch a Olga Pexídrová.
Předseda zasedání Adam Motloch vyzval členy k hlasování o volbě kontrolní komise.
Způsob hlasování byl navržen en bloc s individuálním součtem hlasů pro každého kandidáta, proti čemuž
nebylo námitek.
Na schůzi se navrátili Hana Grohová a Matěj Višňa, čímž vzrostl počet přítomných členů s hlasovacím
právem na 59.
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Hlasování č. 15: Volba kontrolní komise
Matěj Kinovič

Zdržel/a se

Neplatný

57

2

0

Marek Navrátil

Zdržel/a se

Neplatný

57

2

0

Kristýna Stejskalová

Zdržel/a se

Neplatný

59

0

0

Předseda zasedání Adam Motloch prohlásil, že návrh byl přijat a nová kontrolní komise byla s účinností od
13. 4. 2017 zvolena v sestavě Matěj Kinovič, Marek Navrátil a Kristýna Stejskalová. Následně předal slovo
předsedovi Spolku Marku Navrátilovi.
Předseda Spolku Marek Navrátil předal slovo nově zvolené předsedkyni Spolku Olze Pexídrové, aby schůzi
uzavřela. Ta tak učinila.
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Zapsal:
V Praze dne 1. dubna 2017

Jan Nathaniel Čamaj,
zapisovatel

Ověřili:
V

Adam Motloch,
předseda zasedání členské schůze
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dne

Anna Švecová,
ověřovatelka
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SEZNAM PŘÍLOH
1. Pořad zasedání členské schůze
2. Seznam účastníků členské schůze
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POŘAD ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba orgánů členské schůze
Zpráva o činnosti Spolku
Návrh na omezení užívání plných mocí na členských schůzích s účinností od 2. dubna 2017
Zavedení poradní komise
Volba předsednictva Spolku
Volba kontrolní komise
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