
ZÁPIS

z členské schůze

občanského sdružení HANNAH

konané dne 1. října 2010 v sídle sdružení

1. Členská schůze se sešla dne 1. 10. 2010 v sídle sdružení na základě svolání předsedou výkonného
výboru ze dne 20. 9. 2010.

2. Přítomni byli: Šimon Konečný, Vít Šlahůnek, Veronika Berková, Alena Konečná, Jaroslav
Bezděk, Martin Horák a Hana Visingrová, tedy všichni současní členové sdružení.

3. Řízením členské schůze byl dle návrhu výboru pověřen Šimon Konečný.
4. Zápis:

a. Pořizovatelem zápisu byl navržen a pověřen Šimon Konečný.
b. Ověřovatelem zápisu byl navržen a pověřen Vít Šlahůnek.

5. Předseda sdružení Šimon Konečný konstatoval, že členská schůze je vzhledem k přítomnosti
všech členů sdružení usnášeníschopná.

6. Zvolení místopředsedy:
a. Předseda připomněl důvod svolání této schůze, jímž je avizovaná rezignace dosavadního

místopředsedy na svou funkci a z ní vyplývající potřeba zvolit nového místopředsedu
členskou schůzí.

b. Předseda navrhnul do funkce místopředsedy zvolit Hany Visingrovou a dal o návrhu
hlasovat.

c. Návrh byl jednomyslně přijat a Hana Visingrová tak byla zvolena místopředsedou sdružení.
7. Členka výboru Veronika Berková opakuje svůj záměr přestat vykonávat svou funkci ve výkon-

ném výboru.
a. Předseda konstatoval, že vzhledem k tomu, že Vít Šlahůnek svou rezignací na funkci

místopředsedy zároveň opuští členství ve výkonném výboru, bude nyní nutno zvolit dalšího
člena výkonného výboru, který by nahradil Veroniku Berkovou, aby v souladu se stanovami
zůstal počet členů výkonného výboru lichý.

b. Předseda navrhuje za člena výkonného výboru zvolit Jaroslava Bezděka.
c. Návrh je přijat a odhlasován s výsledkem jednomyslného souhlasu. Jaroslav Bezděk je tedy

zvolen členem výkonného výboru.
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8. Shrnutí:
a. Předseda sdružení zopakoval, co vyplynulo z dnešního hlasování:
b. Bývalý místopředseda Vít Šlahůnek odstupuje ze své funkce, jakož i z členství ve výkonném

výboru sdružení.
c. Bývalá členka výkonného výboru Veronika Berková odstupuje ze své funkce.
d. Novým místopředsedou sdružení je zvolena Hana Visingrová.
e. Novým členem výkonného výboru je zvolen Jaroslav Bezděk.
f. Nový výkonný výbor je tedy ustanoven v tomto složení: předseda Šimon Konečný, místo-

předseda Hana Visingrová, člen výkonného výboru Jaroslav Bezděk.
g. Předseda poděkoval odstupujícím členům výkonného výboru Vítu Šlahůnkovi a Veronice

Berkové za jejich dosavadní činnost pro sdružení a popřál jim mnoho úspěchů v jejich
dalších aktivitách.

Zapsal: Šimon Konečný Ověřil: Vít Šlahůnek
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