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Název:

Sídlo:

lčo:

Doba konání:

Místo konání:

kdo schůzi svolal:

Orgány valné hromady:

Předsedkyně:

Zapisovatelka:

OvěřovateIka:

Skrutátorka 1:

Skrutátorka 2:

Přítomní:

Program:

áps z NÁHRADruíčlensxÉ §cHůzE

sPoLKU gÁJrčNÉ ŽrnYv BĚHU

(dále ien ,,spolku"}

aÁrčí{É žrruyv gĚHu z.s.

praha 4 V rovinách 51Il48,PsČ 14O 0O

018 10 081

registrovaná Městshým soudem Praha

7.6.2aI5

Restaurace Na horách, česká Třebová

Předsedkyně výboru spoIku - Karolína Jeníková

karolína Jeníková

veronika Čablová

pavla přívozníková

kena vlčková

vanda králová

viz . listina přítomných

1. Zahájení

2. Volba orgánů členské schůze

3. Zpráva revizní komise

4. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2016

5. Návrhy na změny stanov

6. Diskuse - body dle návrhů členů

7, Závěr

Uvftání, zaháiení, korrstatanání výboru k členům občamkého sdružení, volba Ňdsedy, zapisontele, orňřovatele
ápisu a osob porčfunýó sčftáním hlasů, ároueň kduie listina a sčftajíse přítomní.



Bqd č. 1 - Zaháiení. konstatování výboru k členům spolku

Zahájení schůze začalo v 15:00hod. s počtem 29 přítomných členů.

Bod č. 2 - volba orgánů členské schůze

Předsedkyně navrhnula členy orgánů členské schůze. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím
výsledkem:

Hlasováník bodu č. 2

Pro: 29

proti : 0

zdňeli se hlasování: 0

zóvěr: Čtenové schvóIili nóvrh předsedkyně.

Bod č. 3 Zpráva revizní komise

Zprávu revizní komise přednesla členka revizní komise lrena Vlčková.

Bod č.4 Stanovení vúše člensloých příspěvků na rok 20í6

návrh 333,-

pro :28

proti : 0

zdrželi se : 1

Zóvěr: Výfu členského příspil<u pro rok 2076 se schvóIila ffistko 333,-Kč.

Bod č. 5 změny stanov spolku dle návrhů

Návrh 5a - článek lV, bod 2- vypustit věkové omezení 15 let - kvůli dětskému klubu - nové znění:

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba #*s.rs_glet, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a
sociálního zařazeni, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

Hlasování k bodu č. 5a

pro :29

proti :0

zdrželi se hlasování: 0

zóvěr : Tento bd o změně stanov byl schvóIen.



Návrh 5b - článek lV, bod 4 - doplnit o: O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné
žádosti nebo žádosti odeslané elektronickým formulářem dostupným na www.bajecnezenyvbehu.cz
v,ýbor spolku. U členŮ mladŠÍch 15ti let ( aa;eene děti v běhu) zasílají žádost rodiče nebo zákonní zástupci.

Hlasování k bodu č. 5b

proti:0

zdrželise hlasování :0

závěr: Tenta bod o změně ďanov byl schválen.

Návrh 5c - č!ánek V, bod 2- přidat bod ďít zásadu, že výhody vázané ke členství jsou nepřenosné
mimo okruh členů spolku

Hlasování k bodu č.5c

pro :29

proti:0

zdrželi se hlasování : 0

zóvěr : Tento M o změně stonov byl schvólen.

Návrh 5d - článek V|ll, bod 5 - Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a b,ýt volen
mají všichni členové spolku starší 15ti let v souladu s těmito stanovami. Každý člen spolku starší 15ti
let je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na

zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon nebo §lto stanovy uveřejnit zakazují nebo jejichž
prozrazení by mohlo spolku nebo jeho členům způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

Hlasování k bodu č. 5d

pro :28

proti : 0

zdrže]ise hlasování : 1

závěr: Tento bd o změně stanov byl schválen.



Návrh 5e - vložit čl Xlt a ostatní o jednu cifru posunout :Čl.Xl

l. členové spolku mladší 15ti let -3Íjffii"jilť"'§?:"u"u děti v běhu.
2. Báječné děti v bčhu jsou nedílnou souči{stí spolku Báječné ženy v běhu
3. Přihlášku začleny podávají jijich rodiče či zákonní zrásfupci stejným způsobem jako se

pod.ívají přihlášky do spolku.
+. výše členských příspěvků je rovna ý3 příspěvků do spolku Báječné ženy v běhu.

Hlasování k bodu č.5e

Pro :28

Proti : 0

zdrželi se hlasování : j.

závěr: schvóIilo se vložení tohoto bodu do §onov.

Bod č. 9 Ostatní - návrh na přiietí čestného č|ena - Petr Vodvárka

Pro :29

Proti : 0

zdrželise hlasování: 0

zóvěr: Všichni přítomní členové schvólill přiietí čeďného čtend.

Bod č. 10. Rekapitulace valné hromadv a závěr

Předsedkyně zrekapitulovala všechna hlasování, nabídla členům prostor pro diskuzi.

Témata diskuse:

1 . Společné tréninky v Praze a dalších městech

2 . Probrána problematika společné objednávky báječných triček

3. Možnost rozšíření reklamních předmětů

4 , Diskuse na téma : Co mŮže více rnýbor dělat pro své členy aneb jak můžou jednotliv,ý členové
pomoc v,ýboru.

, 

il;;:"ruory 
pro ten da ší 

Ň'9:-x
Zapisovatel: Veronika Čablová 19€, Zery;1 ověřovatel : pavla přívozníková


