
Zápis z konání valné hromady říjen 2020 
 

sepsaný dne 1. 10. 2020 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 17:00 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 2021 
3) jiné 

 
K bodu 1 
Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Moniku Glogovskou 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 rok 2021. Byl projednán zejména aktuální stav projektů spolku 
(Mandala dětem, Mandala zdarma) a jejich personální zajištění na rok 2020/2021.  
 
Vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 byly diskutovány možnosti kompenzace finančních 
ztrát a on-line provozu. 
 
Pro rok 2021 byly vybrány tyto oblasti pro zlepšení 

• úprava webových stránek 
• vypisování on-line kurzů a jejich propagace 
• natáčení videí 
• pronajímání on-line prostoru centra dalším lektorům 

 
Usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů spolku. 
 
K bodu 3 
Vzhledem k situaci bylo navrženo podání žádosti o snížení nájemného, podání žádosti nájemné 
COVID 2 a sledování dalších možností finanční podpory. 
 
Usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů spolku. 



 
 
Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 18:00 hod. 
O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky. 


