
 

Zápis z valné hromady Association des anciens élèves des sections tchèques 
et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye 

24. března 2015 v sídle Sdružení 
 
 
Začátek 19.00 
 
1. Zahájení: 

– valné hromady se od začátku zúčastnilo 10 členů Association des anciens élèves des 
sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye 

 
Kopie prezenční listiny je přílohou č. 1. 
 
Jednání zahájila Kristýna Křížová, přivítala přítomné členy, konstatovala, že se valné hromady 
účastní 10 členů Sdružení, a že je tedy v souladu s článkem VI. stanov Sdružení valná 
hromada schopná usnášení. 
 
Navrhla, aby za předsedající valné hromady byla zvolena Kristýna Křížová, nar. 4. 11. 1974. 
 
Pro 9 hlasů 
Proti 0 hlasů 
Zdržel se 1 hlas 
 
Tento návrh byl tedy přijat. 
 
Předsedající navrhla, aby zapisovatelem byl zvolen Ondřej Dušek, nar. 2. 1. 1976, a 
ověřovatelem zápisu slečna Veronika Kraupnerová nar. 3. 5. 1987. 
 
Pro 9 hlasů 
Proti 0 hlasů 
Zdržel se 1 hlas 
 
Tento návrh byl tedy přijat. 
 
 
2. Hlasování o stanovách 
 
Přesedající navrhla, aby bylo upraveno znění stanov Sdružení za účelem jejich uvedení do 
souladu s novým občanským zákoníkem. 
 
Navržené znění změn stanov je přílohou č. 2. 

 
Pro 10 hlasů 
Proti 0 hlasů 
Zdržel se 0 hlas 

 
Tento návrh byl tedy přijat. 



 

 
3. Volba členů výboru a kontrolní komise  
 
Předsedající konstatovala, že je tedy třeba nejdříve zvolit volební komisi. 

 
Za kandidáty se přihlásili Filip Šváb, Michal Šafránek a Ivo Tokar. 
 
Přesedající následně vyzvala přítomné k hlasování o složení volební komise. 
 
Hlasování o kandidátech proběhlo veřejně: 
– pro 7 hlasů  
– proti 0 hlasů 
– zdržely se 3 hlasy. 
 
Volební komise byla zvolena ve složení Michal Šafránek, Filip Šváb a Ivo Tokar. 
 

Kandidaturu do výboru deklarovaly: Kristýna Křížová, Karolína Koukolová a Veronika 
Kraupnerová. 
 

V tajné volbě členů výboru bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků. 
 
– Karolína Koukolová obdržela 9 hlasů. 
– Veronika Kraupnerová obdržela 9 hlasů. 
– Kristýna Křížová obdržela 9 hlasů. 

 
V tajné volbě byly členy výboru zvoleny Karolína Koukolová, Veronika Kraupnerová a 

Kristýna Křížová. 
 
Usnesení: Členy výboru byly zvoleny: Karolína Koukolová, Veronika Kraupnerová a Kristýna 
Křížová. 
 
Kandidaturu do kontrolní komise deklarovali: Ondřej Dušek, Alena Kocháňová a Filip Šváb. 
 

V tajné volbě členů kontrolní komise bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků. 
 
– Ondřej Dušek obdržel 10 hlasů. 
– Alena Kocháňová obdržela 10 hlasů. 
– Filip Šváb obdržel 9 hlasů. 

 
V tajné volbě byli členy kontrolní komise zvoleni Ondřej Dušek, Alena Kocháňová a Filip 

Šváb. 
 
Usnesení: Členy kontrolní komise byli zvoleni: Ondřej Dušek, Alena Kocháňová a Filip Šváb. 
 



 

4. Zpráva o hospodaření Sdružení za rok 2014  
 
Veronika Kraupnerová přednesla zprávu o hospodaření Sdružení za rok 2014 (písemná 
podoba tvoří přílohu č. 3). 
 
Navrhla následně její schválení valnou hromadou. 
 
Pro 10 hlasů 
Proti 0 hlasů 
Zdržel se 0 hlas 
 
Tento návrh byl tedy přijat. 
 
 
5. Různé 

 
V následující diskuzi se hovořilo o minulých aktivitách Sdružení, návštěvě Českých dnů 
v Dijonu v dubnu 2015 a budoucích aktivitách. 

 
 

Valná hromada byla ukončena ve 21.00. 
 
 
Zapsal: 
 
Ondřej Dušek  
 
 
Ověřila: 
 
Veronika Kraupnerová 


