
Zápis z konání valné hromady říjen 2019 
 

sepsaný dne 1. 10. 2019 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) přijetí nové členky spolku 
3) určení strategie na rok 2020 
4) volba Rady centra 

 
 
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 bylo navrženo přijetí nové členky spolku Moniky Glogovské, která se spolkem 
dlouhodobě spolupracuje. 
 
 
K bodu 3 
 
V bodě 3 byl diskutován plán na rok 2020. Byl projednán zejména aktuální stav projektů spolku 
(Mandala dětem, Mandala zdarma) a jejich personální zajištění na rok 2019/2020. Vzhledem 
k probíhající celkové revizi fungování centra a nastavení jeho služeb byly valné hromadě 
předloženy tyto body: 

• byly nově nastaveny podmínky spolupráce s lektory, kteří byli rozděleni na interní a externí 
• pro pořádání kurzů, pronajímání centra a provoz e-shopu byly sepsány provozní směrnice 
• byl zaveden npvý systém pro správu přihlášek a pořádání kurzů 
• byl zaveden proces na zpracovávání zpětné vazby, dotazů a reklamací 
• byla znovunastavena komunikace s dárci 



• bylo domluveno nové partnerství pro projekt Mandala dětem se spolkem Vojtěška 
 
Pro rok 2020 byly vybrány tyto oblasti pro zlepšení 

• marketing 
• komunikace s medii 
• úprava webové prezentace 

 
Usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů spolku. 
 
 
K bodu 4 
 
Kandidáti na členy Rady spolku jsou navržení jmenovitě: 

• Zuzana Řezáčová Lukášková 
• Klára Balášová 
• Monika Glogovská 

 
Členové účastní na valné hromadě jednohlasně volí za člena Rady spolku: 

• Zuzana Řezáčová Lukášková 
• Klára Balášová 
• Monika Glogovská 

 
Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o usnesení: valná hromada jmenuje členy Rady spolku: 

• Zuzana Řezáčová Lukášková 
• Klára Balášová 
• Monika Glogovská 

 
Usnesení bylo přijato 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. 


