
Zápis z konání valné hromady listopad 2018 
 

sepsaný dne 5. 11. 2018 v Brně osvědčující průběh valné hromady Centra Mandala z. 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 19:00 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) určení strategie na rok 2019 
3) přehled členů spolku a rozhodnutí o ukončení členství u neaktivních členů dle stanov, 

čl.4, bodu 3  
4) různé 

  
 
K bodu 1 
 
Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Janu Gajdošovou a ověřovatelem zápisu – 
sčitatelem hlasů Hanu Formánkovou. 
 
Usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů spolku. 
 
K bodu 2 
 
V bodě 2 byl diskutován plán na druhé pololetí školního rok 2018/19 a předběžný plán na celý rok 
2019. Byl projednán zejména aktuální stav projektů spolku (Mandala dětem, Mandala zdarma) a 
jejich personální zajištění na rok 2019. Dále byla předložena potřeba celkové revize fungování 
centra a nastavení jeho služeb. 
 
Usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů spolku. 
 
K bodu 3 
 
V bodě 3 byl předložen celkový seznam dosud přijatých členů, z nichž většina není dlouhodobě 
aktivní, a proto jejich členství již zaniklo nebo zaniká, a to na základě bodu 3. z článku č. 4 stanov 
sdružení (členství zaniká v případě, že se dva roky po sobě nezúčastní ani jednoho zasedání rady 
nebo valné hromady). 
 



Jméno Rok vzniku členství Poslední účast na 
zasedání rady nebo 
valné hromady 

Stav členství 

Zuzana ŘL 2011 2018 trvá 
Hana Formánková 2011 2018 trvá 
Petra Železná 2011 2012 zaniklo 
Jana Budařová 2011 2013 zaniklo 
Jana Gajdošová 2012 2018 trvá 
Lenka Kyčerková 2012 2012 zaniklo 
Kristýna Mikscheová 2013 2016 zaniká 
Klára Balášová 2016 2018 trvá 

 
Na základě předloženého přehledu bylo 100 % hlasů potvrzeno, že spolek má k dnešnímu dni 4 
právoplatné členy. 
 
K bodu 4 
 
V bodu různé byla předložena dokumentace k BOZP a k požární ochraně, kterou nechala v září, na 
základě jednání Rady z 29. 6. 2018, zpracovat jednatelka sdružení.  
 
Dokumenty byly přijaty 100 % hlasů přítomných členů spolku. 
 
Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 20:00 hod. 
O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky. 


