
 
 

UCHO, z.s. 
„Univerzální chodská organizace“ 

1 

 
Tlumačov, 24. 2. 2017 

 
Výroční členská schůze UCHO, z.s. 2016 

 
Dne 24. 2. 2017 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. 7). 
 
Program: 
 

1. Zahájení  
2. Volba předsedy jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatele 
3. Členská základna v roce 2016 
4. Zpráva o činnosti spolku 2016  
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 
6. Revizní zpráva 
7. Rozpočet spolku na rok 2017 
8. Plán akcí na rok 2017 
9. Činnost Centra Ouško 
10. Diskuze  
11. Usnesení 

 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
Předseda spolku navrhl, aby se předsedou jednání stala Lenka Ticháčková, zapisovatelkou 
Marie Homolková a ověřovatelkou zápisu Andrea Pivoňková. Předseda spolku dal hlasovat.  
Pro: 5    Proti: 0     Zdržel: 0 
 

 Předsedou jednání byla jednohlasně zvolena Lenka Ticháčková, zápisem byla pověřena Marie 
Homolková a zápis ověří Andrea Pivoňková. 
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3. Členská základna v roce 2016 
 Andrea Pivoňková informovala přítomné o členské základně spolku. Členská základna spolku 
UCHO, z.s. čítá k dnešnímu datu 7 členů. Ke konci roku ze spolku vystoupila paní Edita Kočandrlová, 
které bychom chtěly poděkovat za její práci pro spolek. Zároveň chci přivítat novou členku v našem 
spolku paní Ing. Pavlínu Vacíkovou, která povede webovou a celkovou mediální agendu spolku. 
Pavlína byla přijatá na jednání členské schůze konané dne 6.12.2016. 
Členské příspěvky pro letošní rok zůstávají na stejné výši jako v letech předchozích – tedy 100 Kč 
pro stávající členy, 300 Kč pro členy nově příchozí. 
 

Na vědomí 
 
4 Zpráva o činnosti v roce 2016 

Lenka Ticháčková předložila a zhodnotila činnost spolku v roce 2016, viz příloha č. 1. 
Předseda jednání dal hlasovat o schválení Zprávy o činnosti spolku v roce 2016. 
Pro: 5    Proti: 0     Zdržel: 0 

 
 Zpráva o činnosti v roce 2016 byla jednohlasně schválena. 

 
5. Zpráva o hospodaření v roce 2016 

Marie Homolková seznámila přítomné se Zprávou o hospodaření, viz příloha č. 2. Předseda 
jednání dal hlasovat o schválení Zprávy o hospodaření. 
Pro: 5    Proti: 0     Zdržel: 0 
 

 Zpráva o hospodaření v roce 2016 byla jednohlasně schválena. 

 
6. Revizní zpráva za rok 2016 

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

 Revizní zpráva za rok 2016 byla jednohlasně schválena. 

 
7. Rozpočet na rok 2017 
 Marie Homolková předložila návrh rozpočtu spolku na rok 2017, viz příloha č. 4. Předseda 
 jednání dal hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2017. 
 Pro: 5    Proti: 0     Zdržel: 0 

 
 Rozpočet na rok 2017 byl jednohlasně schválen. 

 
8. Plán činnosti na rok 2017 

Lenka Ticháčková seznámila přítomné s plánem akcí UCHO v roce 2017, viz příloha č. 5.  
 

Na vědomí 
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9. Činnost v Centru Ouško v roce 2016 
Lenka Ticháčková seznámila přítomné s činností spolku v Centru Ouško, viz příloha č. 6. 

 
Na vědomí 

 
10. Diskuse 
 
1) Lenka Ticháčková poděkovala všem, kteří spolku UCHO, z.s. pomáhají, podporují, a těm, 
kteří přispěli na provoz Centra Ouško a na provoz spolku. 
2) Pan starosta obce Tlumačov poděkoval za pořádání Vánoční výstavy, která je reklamou pro 
obec Tlumačov. Rád by nás pozval a zároveň požádal o pomoc s přípravy na slavnostní otevření 
Naučné stezky ovocných stromů, které se bude konat 6. května. 
3) Michaela Wiesnerová poznamenala, že je velmi dobře, že takový spolek s naší činností 
existuje a funguje. 
 
11. Usnesení 
 
Členská schůze schválila: 

 
 Předsedu jednání Lenku Ticháčkovu, zapisovatelkou Marii Homolkovou a ověřovatelkou Andreu 

Pivoňkovou. 

 Zprávu o činnosti v roce 2016. 

 Zprávu o hospodaření v roce 2016. 

 Revizní zprávu za rok 2016. 

 Rozpočet na rok 2017. 

 
Členská schůze vzala na vědomí: 

 

 Informaci o členské základně 

 Plán akcí na rok 2017 

 Činnost v Centru Ouško v roce 2016 

 
 
 
Předseda jednání: Lenka Ticháčková 
 
 
 
Zápis provedla: Marie Homolková 
 
 
 
Zápis ověřila:  Andrea Pivoňková 
 


