Zápis z ustavující Valné hromady
Spolku Druhé Svítání

I.
Dne 28.04.2015 se uskutečnila ustavující Valná hromada Spolku Druhé Svítání (dále jen "spolek")
za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná Martinou Piętokovou.

II.

Na programu jednání ustavující Valné hromady byly tyto body:
1)

Zahájení a schválení programu, volba ověřovatele

2)

volba předsedajícího

3)

soupis listiny přítomných

4)

návrh na odvolání Rady sdružení a Kontrolní rady

5)

schválení odvolání Rady sdružení a Kontrolní rady

6)

návrh změn stanov

7)

schválení změny stanov

8)

předložení návrhů na nového předsedu Spolku

9)

volba předsedy spolku, dle nově schválených Stanov

10) návrh na změnu sídla Spolku
11) schválení změny sídla Spolku
12) pověření k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku
13) závěr
Pro hlasovalo 7. přítomných,

proti 0,

1

zdrželo se 0.

III.
1) Přítomné přivítala předsedkyně sdružení Piętoková Martina. Konstatovala, že přítomných dle
prezenční listiny je všech 7. členů - což je 100% účast. Dle Čl. VII., odstavce 4a) stanov
může Valná hromada zahájit své jednání, a to včetně jednání o úpravě a změně stanov Spolku.
Paní Piętoková navrhuje následujícího ověřovatele zápisu: Piętoka Miroslava.
2) V úvodu ustavující Valné hromady seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a
základním účelem a posláním Spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále
svolavatel navrhl ustanovující Valné hromadě pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího
ustavující Valné hromady. Předsedáním ustavující Valné hromady přítomní pověřili Piętoka
Miroslava.
3) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavním účelem a posláním Spolku, uvedeným v článku
V. stanov Spolku a projevili vůli stát se členy Spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla
vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
4) V souladu s účinností zákona č.89/2012 Sb. - Nového občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“), který vstoupil v platnost dne 1.1.2014, dochází ke zrušení zákona o sdružování
občanů (83/1990 Sb.), podle něhož byly registrovány i stanovy občanského sdružení Druhé
Svítání o.s., jimiž se naše sdružení řídilo v předešlých letech.
V souvislosti s touto skutečností je navrženo předsedajícím, aby Valná hromada projednala a
schválila dle Čl.VII., odstavce Rada sdružení 7d) - odvolání Rady sdružení a Čl.VII., odstavce
Kontrolní rada 6d) - odvolání Kontrolní rady.
5) Valná hromada projednala a schvaluje odvolání Rady sdružení a současně Kontrolní rady
[jelikož NOZ zřízení či existenci Kontrolní komise (rady) neukládá].
Pro hlasovalo 7. přítomných,

proti 0,

zdrželo se 0.

6) Dále bylo v souvislosti s účinností NOZ navrženo předsedajícím, aby Valná hromada
projednala a schválila dle Čl.VII., odstavce 4a) platných stanov sdružení, text nových
STANOV a návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku.
7) Valná hromada projednala a schvaluje nové Stanovy Spolku a návrh na zápis změn zapsaných
údajů do spolkového rejstříku v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.
Pro hlasovalo 7. přítomných,

proti 0,

zdrželo se 0.

8) Předsedající poděkoval Radě sdružení i Kontrolní radě za činnost v předchozím období, a
vyzval přítomné členy Spolku k předložení návrhů na nového předsedu Spolku pro
následující pětileté funkční období v souladu s nově schválenými Stanovami.
Na novou předsedkyni Spolku byla navržena Piętoková Martina.
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9) Předsedkyní Spolku Druhé Svítání a statutárním orgánem byla v souladu se schválenými
Stanovami zvolena:
Piętoková Martina,
Pro hlasovalo 7. přítomných,

proti 0,

zdrželo se 0.

10) Jelikož nám byly vypovězeny kancelářské prostory, ve kterých jsme měli zároveň i hlášeno
sídlo Občanského sdružení, byl předsedajícím podán návrh na změnu sídla z dosavadní
adresy:
Hlávkova 447/5, Ostrava – Přívoz, 702 00
na
Štramberská 2871/47, Ostrava – Hulváky, 703 00.
11) Valná hromada projednala a schvaluje změnu adresy sídla.
Pro hlasovalo 7. přítomných,

proti 0,

zdrželo se 0.

Nová adresa sídla Spolku Druhé Svítání zní:
Štramberská 2871/47, Ostrava – Hulváky, 703 00.
12) Podáním návrhu na zápis Spolku do spolkového rejstříku byl z usnesení Valné hromady
pověřen Piętok Miroslav.
13) Předsedající poděkoval všem za účast a ukončil Valnou hromadu.

V Ostravě dne 28.04.2015

Zápis pořídil: ………………………….......

Ověřil: ………………………….......
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