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Tlumačov, 17. 1. 2015 

 

Výroční členská schůze UCHO, z.s. 2014 
 

Dne 17. 1. 2015 v 17 hodin byla do Podveského mlýna svolána výborem spolku výroční členská 

schůze UCHO, z.s. Výroční členská schůze se v průběhu jednání řídila následujícím programem. 

Přítomni stvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině (příloha č. 6). 

 

Program: 

 

 Zahájení  

 Volba předsedy jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatele 

 Zpráva o činnosti v roce 2014 

 Zpráva o hospodaření 

 Revizní zpráva 

 Plán činnosti na rok 2015 

 Sociální směr – Centrum Ouško 

 Diskuse 

 Usnesení 

 Závěr 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Zahájení  
Předseda spolku přivítal členy spolku a hosty na výroční členské schůzi. Předseda spolku ověřil, zda 

je schůze usnášeníschopná. Dle stanov je členská schůze usnášeníschopná, pokud se zúčastní 

alespoň polovina členů. Tato podmínka byla splněna a členská schůze pokračovala dle Programu, se 

kterým přítomné seznámila Marie Homolková.  

 

2. Volba předsedy jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatele 
Předsedou jednání byla jednohlasně zvolena Lenka Ticháčková a zápisem ze zasedání byla 

pověřena Marie Homolková, ověřovatelem Andrea Pivoňková. 

 

3. Zpráva o činnosti v roce 2014 
Lenka Ticháčková předložila a zhodnotila činnost spolku v roce 2014 viz příloha č.1. 

 

4. Zpráva o hospodaření 
Marie Homolková seznámila přítomné se Zprávou o hospodaření viz příloha č. 2. Předseda jednání 

dal hlasovat o schválení Zprávy o hospodaření. 

Pro: 4    Proti: 0    Zdržel: 0 
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5.Revizní zpráva 
Marie Homolková přečetla revizní zprávu viz příloha č. 3. Předseda jednání dal hlasovat o schválení 

Revizní zprávy. 

Pro: 4    Proti: 0    Zdržel: 0 

 

6. Plán činnosti na rok 2015 
Lenka Ticháčková seznámila přítomné s plánem akcí UCHO v roce 2015 viz příloha č. 4. 

 

7. Sociální směr – Centrum Ouško 
Lenka Ticháčková představila sociální směr spolku, představila projekt Centrum Ouško viz příloha 

č. 5. 

 

8. Diskuse 

Starosta obce Tlumačov Miroslav Kabourek informoval o možnosti zapůjčení dataprojektoru, který 

je k dispozici na obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

9. Usnesení 

Členská schůze vzala na vědomí: 

 zprávu o činnosti v roce 2014 

 plán akcí v roce 2015 

 sociální směr UCHO, z.s. - projekt Ouško 

 

Členská schůze schválila: 

 zprávu o hospodaření 

 revizní zprávu 

 

10.Závěr 

Předsedkyně jednání poděkovala za účast a ukončila výroční členskou schůzi. 

 

 

Předseda jednání: Lenka Ticháčková, 19. 1. 2015 

 

Zápis provedla: Marie Homolková, 19. 1. 2015 

 

Zápis ověřila:  Andrea Pivoňková, 19. 1. 2015 

 


