ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE V ČR, Z.S., ZE DNE 12. DUBNA 2019
Místo konání: University of New York in Prague, Londýnská 41, 120 00 Praha 2
Čas konání: 16.00
Předsedkyně Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s. (dále „Spolek“), Olga Pexídrová v 16.26 ověřila
počet přítomných členů. Z 96 řádných členů bylo přítomno 45, schůze byla tedy v souladu s čl. 13. odst. 1
platných a účinných stanov Spolku (dále „Stanovy“) prohlášena za usnášeníschopnou.
Pořad zasedání, prezenční listina a seznam členů Spolku tvoří přílohy tohoto zápisu. Přílohy č. 1, 2 a 3

BOD Č. 1 POŘADU ZASEDÁNÍ: VOLBA ORGÁNŮ ČLENSKÉ SCHŮZE
Poté, co Olga Pexídrová, předsedkyně Spolku, shledala členskou schůzi usnášeníschopnou, přistoupila
v 16.26 k zahájení členské schůze v souladu s čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 13 odst. 1 Stanov.
VOLBA PŘEDSEDY ZASEDÁNÍ
Následně v souladu s pořadem zasedání členské schůze přistoupila k jejímu prvnímu bodu, tj. volbě
předsedy zasedání. Anna Hagarová do této funkce navrhla Matěje Kinoviče, který návrh přijal.
Kateřina Špalková navrhla do funkce předsedy zasedání Viktora Karlíčka. Ten daný návh odmítl.
Předsedkyně Spolku Olga Pexídrová poté navrhla způsob volby předsedy zasedání aklamací, proti čemuž
nebylo vzneseno námitek. Schůze jednomyslně zvolila Matěje Kinoviče předsedou zasedání.
Hlasování č. 1: Volba předsedy zasedání
Pro

Proti

Zdržuje se

45

0

0

VOLBA ZAPISOVATELE
Následně předsedkyně Spolku Olga Pexídrová vyzvala členy k návrhům na volbu zapisovatele.
Viktor Kalíček do této funkce nominoval Adama Palivce, který návrh přijal. Předsedkyně Spolku navrhla
hlasovat o volbě zapisovatele aklamací, načež schůze jednomyslně zvolila Adama Palivce zapisovatelem.
Hlasování č. 2: Volba zapisovatele
Pro

Proti

Zdržuje se

45

0

0
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VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Poté předsedkyně Spolku Olga Pexídrová vyzvala všechny členy k návrhům na volbu ověřovatele zápisu.
Anna Břešťanová do této funkce navrhla Viktora Karlíčka, který nominaci odmítl. Matěj Kinovič poté navrhl
Blanku Konvalinkovou, jež tento návrh přijala. Předsedkyně Spolku Olga Pexídrová poté vyzvala členy
k hlasování o volbě ověřovatelky zápisu, načež byla aklamací jednomyslně zvolena Blanka Konvalinková.
Hlasování č. 3: Volba ověřovatelky zápisu
Pro

Proti

Zdržuje se

45

0

0

Následně předala předsedkyně Spolku Olga Pexídrová slovo předsedovi zasedání Matěji Kinovičovi.
Matěj Kinovič ověřil prezenční listinu, shledal její obsah pravdivým a společně se zapisovatelem,
ověřovatelkou zápisu a předsedkyní Spolku potvrdil její platnost svým podpisem.
VOLBA SKRUTÁTORŮ
Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členskou schůzi k navržení tří kandidátů na funkci skrutátorů.
Navrženi byli kandidáti Matyáš Diestler, Matěj Hrnjica a Alžběta Vítková. Vzhledem k tomu, že nebylo
navrženo více kandidátů, předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě skrutátorů
společně a aklamací. Proti způsobu volby nebyly vzneseny námitky.
Hlasování č. 4: Volba skrutátorů
Pro

Proti

Zdržuje se

45

0

0

Předseda zasedání oznámil, že skrutátory byli jednomyslně zvoleni Matyáš Diestler, Matěj Hrnjica
a Alžběta Vítková. Následně prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání. Rovněž oznámil,
že představení a schválení zprávy o hospodaření spolku bude předmětem mimořádné členské schůze, která
se bude konat v červnu 2019.
Vzhledem k tomu, že se zatím nedostavila Jana Soukupová, která měla přednést zprávu Kontrolní komise,
navrhl předseda zasedání Matěj Kinovič změnu pořadu zasedání, a sice předřazení třetího bodu, přednesení
zprávy o činnosti spolku, před bod druhý. Navrhl o této změně hlasovat aklamací, proti čemuž nebyly
vzneseny žádné námitky. Tato změna byla členskou schůzí jednomyslně odhlasována.
Hlasování č. 5: Změna pořadu zasedání – předřazení bodu č. 3 před bod č. 2
Pro

Proti

Zdržuje se

45

0

0
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BOD Č. 2 POŘADU ZASEDÁNÍ: ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval předsedkyni Spolku Olgu Pexídrovou, aby přednesla zprávu
o činnosti spolku. Olga Pexídrová si vzala úvodní slovo a následně předala slovo členům předsednictva
Anetě Šerákové a Viktoru Karlíčkovi, aby představili práci ve svých odděleních. Olga Pexídrová závěrem
poděkovala všem členům, kteří se po celý uplynulý rok podíleli na chodu organizace.
Na schůzi se dostavily Kristýna Stejskalová, Anna-Marie Stejskalová v zastoupení a Jana Soukupová, čímž
počet přítomných členů schůze s hlasovacím právem vzrostl na 48.
Matěj Kinovič následně vyzval členy k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřili Viktor Karlíček, Matěj Kinovič,
Petr Mizera, Matyáš Diestler a Olga Pexídrová.
Předseda zasedání poté uzavřel rozpravu a vyzval členy k hlasování o schválení zprávy o činnosti spolku,
a to aklamací, proti čemuž nebyly vzneseny žádné námitky. Členská schůze tuto zprávu schválila
jednomyslně. Předseda zasedání prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Hlasování č. 6: Schválení zprávy o činnosti spolku
Pro

Proti

Zdržuje se

48

0

0

BOD Č. 3 POŘADU ZASEDÁNÍ: ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
Předseda zasedání Matěj Kinovič, jako člen Kontrolní komise, na úvod hovořil o funkci Kontrolní komise
ve Spolku. Následně předal slovo Janě Soukupové, která přednesla stanovisko Kontrolní komise
k uplynulému roku.
Poté Matěj Kinovič otevřel rozpravu. Ke zprávě Kontrolní komise se vyjádřili Viktor Karlíček, Aneta Šeráková,
Jana Soukupová a Matěj Kinovič.
Předseda zasedání poté uzavřel rozpravu a vyzval členy k hlasování o schválení zprávy Kontrolní komise,
a to aklamací, proti čemuž nebyly vzneseny žádné námitky. Členská schůze tuto zprávu schválila
jednomyslně. Předseda zasedání prohlásil, že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Hlasování č. 7: Schválení zprávy Kontrolní komise
Pro

Proti

Zdržuje se

48

0

0

BOD Č. 4 POŘADU ZASEDÁNÍ: VOLBA PŘEDSEDNICTVA SPOLKU
Předseda zasedání Matěj Kinovič zahájil bod č. 4 pořadu zasedání – volbu předsednictva Spolku.
Matěj Kinovič zprvu vysvětlil proces volby nových členů předsednictva a následně navrhl přítomným
členům, aby volba jednotlivých členů předsednictva probíhala tajně. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky, námitky ani protinávhy. Předseda zasedání Matěj Kinovič dále upozornil členy,
že v souladu s platnými Stanovami je ke zvolení kandidáta potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných
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řádných a čestných členů. Také uvědomil členy o tom, že o všech kandidátech na jednu funkci bude
probíhat jedna volba. Každý kandidát má na představení své kandidatury 3 minuty, následně bude probíhat
debata a hlasování.
VOLBA PŘEDSEDY SPOLKU
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci předsedy Spolku
na další funkční období. Aneta Šeráková nominovala Viktora Karlíčka, který návrh přijal. Viktor Karlíček
navrhl Marka Gerleho. Ten nebyl na schůzi přítomen a nikdo z přítomných neměl jeho plnou moc, návrh
tedy předseda zasedání odmítl. Olga Pexídrová navrhla Anetu Šerákovou, která návrh nepřijala.
Předseda zasedání proto vyzval Viktora Karlíčka (datem narození 26. 11. 1997, trvale bytem Mikulovská
1124/82, 323 00 Plzeň 1) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
předsedy Spolku. Viktor Karlíček prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce
splňuje. Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na předsedu Spolku Viktora Karlíčka k představení
své kandidatury.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Viktora Karlíčka se vyjádřili Jana Soukupová,
Aneta Šeráková, Jakub Soukup, Matěj Hrnjica, Matěj Kinovič, Kateřina Špalková a Mia Letić.
Na schůzi se dostavila Tereza Voženílková s plnou mocí Maxmiliána Supa, počet přítomných členů
s hlasovacím právem tak vzrostl na 50.
Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na předsedu Spolku nebyl navržen, předseda zasedání Matěj Kinovič
vyzval členy k hlasování o volbě Viktora Karlíčka jako předsedy Spolku.
Hlasování č. 8: Volba předsedy Spolku
Viktor Karlíček

Zdržuje se

Neplatný

49

1

0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Viktor Karlíček byl s účinností od 14. 4. 2019
zvolen předsedou Spolku. Následně prohlásil, že lze přistoupit k volbě místopředsedy pro projekty.
VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY PRO PROJEKTY
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy
pro projekty na další funkční období. Matěj Hrnjica nominoval Vojtěcha Sůvu, který návrh přijal.
Olga Pexídrová navrhla Miu Letić, která tento návrh odmítla. Viktor Karlíček navrhl Martina Kodadu, který
návrh nepřijal.
Předseda zasedání proto vyzval Vojtěcha Sůvu (datem narození 20. 7. 2000, trvale bytem Československé
armády 3193, 272 01 Kladno) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon
funkce místopředsedy pro projekty. Vojtěch Sůva prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky
pro výkon funkce splňuje. Následně Matěj Kinovič vyzval kandidáta na místopředsedu pro projekty
Vojtěcha Sůvu k představení své kandidatury.
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Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Vojtěcha Sůvy se vyjádřili Martin Kodada,
Matěj Hrnjica, Jana Soukupová, Viktor Karlíček, Mia Letić a Adam Palivec.
Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na místopředsedu pro projekty nebyl navržen, předseda zasedání
Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Vojtěcha Sůvy jako místopředsedy pro projekty.
Hlasování č. 9: Volba místopředsedy pro projekty
Vojtěch Sůva

Zdržuje se

Neplatný

42

8

0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Vojtěch Sůva byl s účinností od 14. 4. 2019
zvolen místopředsedou pro projekty. Následně prohlásil, že lze přistoupit k volbě místopředsedy
pro finance.
VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY PRO FINANCE
Na schůzi se dostavil Filip Jiroušek s plnou mocí Anara Kučery. Jelikož byl Filip Jiroušek již zastoupen plnou
mocí Viktorem Karlíčkem, počet přítomných členů s hlasovacím právem vzrostl na 51.
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci místopředsedy
pro finance na další funkční období. Olga Pexídrová nominovala Miu Letić, která návrh nepřijala.
Viktor Karlíček do této funkce navrhl Filipa Jirouška, který tento návrh odmítl. Anna Hagarová do funkce
navrhla Martina Šimáčka, který návrh v zastoupení Viktorem Karlíčkem přijal.
Předseda zasedání proto vyzval Martina Šimáčka (datem narození 25. 4. 1998, trvale bytem Hlubocká 710/4,
158 00 Praha 5) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
místopředsedy pro finance. Viktor Karlíček jako zmocněnec prohlásil, že Martin Šimáček svoji kandidaturu
přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje. Následně Matěj Kinovič přehrál video kandidáta
na místopředsedu pro finance Martina Šimáčka, které kandidát zaslal k představení své kandidatury.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu, kde je odpovídáním na dotazy pověřený zmocněnec
Viktor Karlíček. Ke kandidatuře Martina Šimáčka se vyjádřili Mia Letić, Kristýna Stejskalová, Matěj Hrnjica,
Jana Soukupová, Olga Pexídrová a Matěj Kinovič.
Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na místopředsedu pro finance nebyl navržen, předseda zasedání
Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Martina Šimáčka jako místopředsedy pro finance.
Hlasování č. 10: Volba místopředsedy pro finance
Martin Šimáček

Zdržuje se

Neplatný

31

20

0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Martin Šimáček byl s účinností od 14. 4. 2019
zvolen místopředsedou pro finance. Následně prohlásil, že lze přistoupit k volbě člena předsednictva
odpovědného za fundraising.
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Na schůzi se poté dostavili Adam Motloch a Michaela Kadlecová, čímž počet přítomných členů s hlasovacím
právem vzrostl na 53.
VOLBA ČLENA PŘEDSEDNICTVA ODPOVĚDNÉHO ZA FUNDRAISING
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena předsednictva
odpovědného za fundraising na další funkční období. Anna Hagarová do této funkce navrhla
Michaelu Kadlecovou, která tento návrh odmítla. Olga Pexídrová navrhla Miu Letić, která návrh nepřijala.
Aneta Šeráková do funkce navrhla Matěje Hrnjicu, který nominaci taktéž odmítl. Martin Kodada dále navrhl
Adama Palivce, který návrh nepřijal. Viktor Karlíček na tuto funkci navrhl Adama Motlocha, ani ten však
nominaci nepřijal. Poté Viktor Karlíček nominoval Kateřinu Špalkovou, která tento návrh přijala.
Tereza Voženílková následně navrhla Daniela Dvořáčka, ten daný návrh odmítl. Viktor Karlíček do funkce
navrhl Terezu Voženílkovou, která svoji nominaci nepřijala.
Předseda zasedání nato vyzval Kateřinu Špalkovou (datem narození 19. 12. 1999, trvale bytem Kaznějovská
1222/23, 323 00 Plzeň 1) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
členky předsednictva odpovědné za fundraising. Kateřina Špalková prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá
a podmínky pro výkon funkce splňuje. Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na členku předsednictva
odpovědnou za fundraising Kateřinu Špalkovou k představení své kandidatury.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Kateřiny Špalkové se vyjádřili Viktor Karlíček,
Olga Pexídrová, Matěj Kinovič, Filip Jiroušek, Jana Soukupová a Mia Letić.
Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na člena předsednictva odpovědného za fundraising nebyl navržen,
předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Kateřiny Špalkové jako členky
předsednictva odpovědné za fundraising.
Hlasování č. 11: Volba členky předsednictva odpovědné za fundraising
Kateřina Špalková

Zdržuje se

Neplatný

36

17

0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Kateřina Špalková byla s účinností od 14. 4.
2019 zvolena členkou předsednictva odpovědnou za fundraising. Následně prohlásil, že lze přistoupit
k volbě člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje.
VOLBA ČLENA PŘEDSEDNICTVA ODPOVĚDNÉHO ZA LIDSKÉ ZDROJE
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena předsednictva
odpovědného za lidské zdroje na další funkční období. Mia Letić nominovala Valentinu Dytrychovou, která
návrh přijala. Viktor Karlíček navrhl Petra Mizeru, který svoji nominaci také přijal. Filip Jiroušek navrhl
Maxmiliána Supa, který v zastoupení Terezou Voženílkovou tento návrh odmítl. Maxmilián Sup v zastoupení
Terezou Voženílkovou poté do této funkce nominoval Olgu Pexídrovou, která daný návrh odmítla.
Olga Pexídrová dále navrhla Miu Letić, která svoji nominaci nepřijala. Následně Viktor Karlíček do funkce
navrhl Michaelu Novotnou. Ta však nebyla členkou spolku a tudíž nemohla na tuto pozici kandidovat.
Aneta Šeráková nominovala Matěje Hrnjicu, který tento návrh odmítl.
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Předseda zasedání nato vyzval Valentinu Dytrychovou (datem narození 1. 8. 1998, trvale bytem
U Třešňového Sadu 180, 164 00 Praha 6) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky
pro výkon funkce členky předsednictva odpovědné za lidské zdroje. Valentina Dytrychová prohlásila,
že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon funkce splňuje.
Poté předseda zasedání vyzval Petra Mizeru (datem narození 27. 11. 1998, trvale bytem Kuklenská 336/17,
615 00 Brno) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce člena
předsednictva odpovědného za lidské zdroje. Petr Mizera prohlásil, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky
pro výkon funkce splňuje.
Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na členku předsednictva odpovědnou za lidské zdroje
Valentinu Dytrychovou k představení své kandidatury. Poté Matěj Kinovič vyzval druhého kandidáta
na člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje Petra Mizeru k představení své kandidatury.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře obou kandidátů se vyjádřili Daniel Dvořáček,
Filip Jiroušek, Jakub Soukup, Vojtěch Sůva, Matěj Hrnjica, Olga Pexídrová, Tereza Voženílková
a Aneta Šeráková. Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě člena
předsednictva odpovědného za lidské zdroje.
Hlasování č. 12: Volba člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje
Valentina Dytrychová

Zdržuje se

Neplatný

16

12

0

Petr Mizera
25

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh nebyl přijat, nakolik ani jeden z kandidátů nezískal
nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů oprávněných k hlasování. Matěj Kinovič rozhodl
o opakování volby, přičemž požádal ty, kteří se zdrželi hlasování, aby hlasovali pro jednoho z kandidátů.
Poté předseda zasedání vyzval členy k opětovnému hlasování o volbě člena předsednictva odpovědného
za lidské zdroje.
Hlasování č. 13: Volba člena předsednictva odpovědného za lidské zdroje
Valentina Dytrychová

Zdržuje se

Neplatný

22

1

0

Petr Mizera
30

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Petr Mizera byl s účinností od 14. 4. 2019
zvolen členem předsednictva odpovědným za lidské zdroje. Následně prohlásil, že lze přistoupit k volbě
člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy.
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VOLBA ČLENA PŘEDSEDNICTVA ODPOVĚDNÉHO ZA VNĚJŠÍ VZTAHY
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci člena předsednictva
odpovědného za vnější vztahy na další funkční období. Filip Jiroušek do této funkce navrhl
Martinu Plesníkovou, která tento návrh odmítla. Matěj Hrnjica navrhl Filipa Jirouška, který návrh nepřijal.
Olga Pexídrová do funkce navrhla Anetu Šerákovou, která svoji nominaci přijala. Matěj Kinovič dále navrhl
Miu Letić, která návrh nepřijala. Viktor Karlíček na tuto funkci navrhl Annu Hagarovou, která návrh odmítla.
Předseda zasedání následně vyzval Anetu Šerákovou (datem narození 17. 6. 1996, trvale bytem Nuselská
133/134, 140 00 Praha 4) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
členky předsednictva odpovědné za vnější vztahy. Aneta Šeráková prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá
a podmínky pro výkon funkce splňuje. Následně Matěj Kinovič vyzval kandidátku na členku předsednictva
odpovědnou za vnější vztahy Anetu Šerákovou k představení své kandidatury.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře Anety Šerákové se vyjádřili Matěj Kinovič,
Filip Jiroušek, Anna Hagarová, Mia Letić a Adam Palivec.
Vzhledem k tomu, že jiný kandidát na člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy nebyl navržen,
předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k hlasování o volbě Anety Šerákové jako členky předsednictva
odpovědné za vnější vztahy.
Hlasování č. 14: Volba členky předsednictva odpovědné za vnější vztahy
Aneta Šeráková

Zdržuje se

Neplatný

50

3

0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Aneta Šeráková byla s účinností od 14. 4.
2019 zvolena členkou předsednictva odpovědnou za vnější vztahy. Následně prohlásil, že lze přistoupit
k dalšímu bodu pořadu zasedání.

BOD Č. 5 POŘADU ZASEDÁNÍ: VOLBA KONTROLNÍ KOMISE
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval členy k předložení návrhů kandidátů na funkci Kontrolní komise
na další funkční období. Olga Pexídrová do této funkce navrhla Miu Letić, která tento návrh odmítla.
Viktor Karlíček navrhl Annu Hagarovou, která návrh přijala. Kristýna Stejskalová do funkce navrhla
Janu Soukupovou, která svoji nominaci přijala. Filip Jiroušek dále navrhl Matěje Kinoviče, který návrh
nepřijal. Anna Hagarová na tuto funkci navrhla Olgu Pexídrovou, která daný návrh přijala. Matěj Hrnjica
nominoval Filip Jirouška, který tento návrh odmítl. Viktor Karlíček poté navrhl Anara Kučeru, který
v zastoupení Filipem Jirouškem tento návrh nepřijal.
Předseda zasedání nato vyzval Annu Hagarovou (datem narození 21. 5. 1994, trvale bytem Kramolna 248,
547 01 Náchod) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce členky
Kontrolní komise. Anna Hagarová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon
funkce splňuje.
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Poté předseda zasedání vyzval Janu Soukupovou (datem narození 15. 12. 1994, trvale bytem Hostýnská
516/12, 108 00 Praha 10) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce
členky Kontrolní komise. Jana Soukupová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon
funkce splňuje.
Dále vyzval předseda zasedání Olgu Pexídrovou (datem narození 15. 3. 1993, trvale bytem Čechova 38/5,
397 01 Písek) k prohlášení, zda přijímá kandidaturu a zda splňuje podmínky pro výkon funkce členky
Kontrolní komise. Olga Pexídrová prohlásila, že svoji kandidaturu přijímá a podmínky pro výkon
funkce splňuje.
Následně Matěj Kinovič vyzval všechny kandidátky na členky Kontrolní komise ke společnému představení
svých kandidatur.
Poté předseda zasedání zahájil rozpravu. Ke kandidatuře všech kandidátek se vyjádřili Matěj Kinovič,
Viktor Karlíček, Adam Palivec, Matěj Hrnjica a Daniel Dvořáček. Poté předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval
členy k hlasování o volbě členek Kontrolní komise.
Hlasování č. 15: Volba členek Kontrolní komise
Anna Hagarová

Zdržuje se

Neplatný

51

1

1

Jana Soukupová

Zdržuje se

Neplatný

51

1

1

Olga Pexídrová

Zdržuje se

Neplatný

51

1

1

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a Anna Hagarová, Jana Soukupová
a Olga Pexídrová byly s účinností od 14. 4. 2019 zvoleny členkami Kontrolní komise. Následně prohlásil,
že lze přistoupit k dalšímu bodu pořadu zasedání.
Předseda zasedání Matěj Kinovič následně navrhl další změnu pořadu zasedání, tentokrát zařazení nového
bodu, a to potvrzení kooptací členů předsednictva proběhlých po poslední mimořádné členské schůzi.
Navrhl o této změně hlasovat aklamací, proti čemuž nebyly vzneseny žádné námitky. Tato změna byla
členskou schůzí jednomyslně odhlasována.
Hlasování č. 16: Změna pořadu zasedání – zařazení nového bodu
Pro

Proti

Zdržuje se

53

0

0
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BOD Č. 6 POŘADU ZASEDÁNÍ: POTVRZENÍ KOOPTACÍ ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA
Předseda zasedání Matěj Kinovič vyzval předsedkyni spolku Olgu Pexídrovou, aby představila proběhlé
změny ve funkcích členů předsednictva v uplynulém volebním období. Olga Pexídrová si vzala slovo
a uvedla, že 26. 8. 2018 rezignoval na funkci člena předsednictva odpovědného za vnější vztahy
Tomáš Paukner a ke dni 27. 9. 2018 byla do této funkce předsednictvem kooptována Aneta Šeráková. Dále
Olga Pexídrová uvedla, že 31. 12. 2018 na funkci místopředsedy pro finance rezignoval Filip Jiroušek a ke dni
1. 1. 2019 byl do této funkce předsednictvem kooptován Viktor Karlíček. Předseda zasedání Matěj Kinovič
následně navrhl o těchto kooptacích hlasovat společně a aklamací, proti čemuž nebyly vzneseny žádné
námitky. Matěj Kinovič poté vyzval členy k hlasování o potvrzení kooptací Anety Šerákové a Viktora Karlíčka.
Hlasování č. 17: Potvrzení kooptací Anety Šerákové a Viktora Karlíčka
Pro

Proti

Zdržuje se

53

0

0

Předseda zasedání Matěj Kinovič prohlásil, že návrh byl přijat a kooptace Anety Šerákové do funkce členky
předsednictva odpovědné za vnější vztahy a Viktora Karlíčka do funkce místopředsedy pro finance byly
pro uplynulé volební období potvrzeny.
Předseda zasedání Matěj Kinovič předal slovo nově zvolenému předsedovi Spolku Viktoru Karlíčkovi, který
poděkoval všem přítomným členům za účast. Následně předal slovo zpět předsedovi zasedání
Matěji Kinovičovi, jenž členskou schůzi ve 20.17 ukončil.
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SEZNAM PŘÍLOH
1) Pořad zasedání členské schůze
2) Prezenční listina členské schůze
3) Seznam členů Spolku k 12. 4. 2019
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PŘÍLOHA Č. 1: POŘAD ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
1)
2)
3)
4)
5)

Volba orgánů členské schůze
Zpráva Kontrolní komise
Zpráva o činnosti spolku
Volba předsednictva Spolku
Volba Kontrolní komise
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PŘÍLOHA Č. 2: PREZENČNÍ LISTINA ČLENSKÉ SCHŮZE
Tato příloha není veřejně přístupná.
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PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM ČLENŮ SPOLKU K 12. 4. 2019
Tato příloha není veřejně přístupná.
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