
Zápis z konání valné hromady 
 

sepsaný dne 3. 11. 2014 v Brně osvědčující průběh valné hromady Centra Mandala o.s., se 

sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrace u Krajského soudu v Brně 

pod sp.zn. L 16048, ze dne 1.1. 2014, datum vzniku 26.10. 2011, konané téhož dne tamtéž za 

přítomnosti členů spolku dle přiložené presenční listiny. 

 

Jednání ustavující valné hromady zahájila v 15:00 hodin Zuzana Řezáčová Lukášková, 

jednatelka spolku. Nejdříve konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu 

s ustanovením stanov centra, že na valné hromadě je přítomna většina členů výboru a že valná 

hromada je tedy usnášeníschopná.  

 

Zuzana Řezáčová Lukášková dále uvedla, že členská schůze byla svolána s těmito body 

programu: 

  

1) jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu – sčitatele hlasů 

2) rozhodnutí ohledně webové prezentace dodané firmou Ederst 

3) určení strategie na rok 2015 

4) různé 

  

K bodu 1. 

Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Janu Gajdošovou a ověřovatelem zápisu – 

sčitatelem hlasů Kristýnu Mikschovou. 

 

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů spolku. 

 

K bodu 2. 

Jednatelka spolku představila novou webovou prezentaci se všemi pozitivy i nedostatky. Po 

zodpovězení všech dotazů bylo hlasováno o návratu k původní webové prezentaci.  

 

Komunikaci s firmou Ederst převzala Kristýna Mikscheová. Úpravu původní prezentace dle 

prototypu dodaného Petrem Hlubinou a dle návrhů vzniklých během konzultací s Magdalénou 

Čevelovou dostala na starosti Zuzana Řezáčová Lukášková. 

 

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů spolku. 

 

K bodu 3. 

V bodě 3 byl diskutován plán na rok 2015. Jednatelka spolku předložila návrh priorit pro rok 

2015. 

 

- realizace projektu Mandala dětem 

- organizace výstavy z kurzu kreslení 

- natáčení videí jako součást videoblogu 

- co největší využívání mailingové databáze 

- implementace marketingových plánů a jejich důsledné vyhodnocování 

 

Dále byl projednán aktuální stav všech projektů spolku a jejich personální zajištění.  

 

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů spolku. 

 



K bodu 4. 

V bodu různé byl diskutován přístup k opakovaným závadám na WC, které jsou způsobovány 

ucpáním čerpadla dámskými vložkami. Toaleta bude opatřena velkými cedulemi a lektoři 

budou informováni o případném postupu v případě opakování havárie. Cena za opravu bude 

účtována lektorovi nebo kurzistům přítomným v době havárie. 

 

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů spolku. 

 

Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 17:00 hod. 

O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky. 

 


