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Tlumačov, 25. 1. 2014

Výroční členská schůze UCHO, o.s. 2013

Dne 25. 1. 2014 v 17 hodin byla do Podveského mlýna svolána výborem spolku výroční členská

schůze UCHO, o.s. Výroční členská schůze se v průběhu zasedání řídila následujícím programem.

Přítomni stvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině (příloha č.7).

Program:

1.1.1.1. Zahájení 

2.2.2.2. Přijetí nových členů

3.3.3.3. Zhodnocení činnosti v roce 2013

4.4.4.4. Zpráva o hospodaření

5.5.5.5. Schválení revizní zprávy

6.6.6.6. Plán činnosti na rok 2014

7.7.7.7. Změna stanov

8.8.8.8. Sociální směr UCHO, o.s.

9.9.9.9. Volba výboru a revizora spolku

10.10.10.10. Diskuse

11.11.11.11. Usnesení

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení

Předseda spolku přivítal členy spolku a hosty na výroční členské schůzi. Předseda spolku

ověřil,  zda je schůze schopna se usnášet. 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.  Předsedou

zasedání byla výborem pověřena Lenka Ticháčková a zápisem ze zasedání byla pověřena

Marie Homolková.

Přijetí nových členů

Na základě písemné přihlášky projevily zájem o členství ve spolku UCHO Lenka Kučerová

a Hana Hrušková. Předseda dal hlasovat o přijetí nových členů.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel: 0

Nově přijaté členky využily v dalších bodech programu schůze své hlasovací právo.
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Zhodnocení činnosti v roce 2013

Lenka Ticháčková zhodnotila činnost spolku v roce 2013.

Příloha č.1.

Zpráva o hospodaření

Marie Homolková seznámila přítomné se Zprávou o hospodaření.

Předseda dal hlasovat o schválení Zprávy o hospodaření.

Pro:4 Proti: 0 Zdržel: 0

Příloha č.2.

Schválení revizní zprávy

Marie Homolková přečetla revizní zprávu.

Předseda dal hlasovat o schválení Zprávy o hospodaření.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Příloha č.3.

Plán činnosti na rok 2014

Lenka Ticháčková seznámila přítomné s plánem akcí UCHO v roce 2014.

Příloha č.4.

Změna stanov

Marie  Homolková  upozornila  na  změny  vyplývající  pro  UCHO,  o.s.  podle  nového

občanského  zákoníku.  Od  nového roku  se  s  účinností  NOZ všechna občanská  sdružení

přetransformovala na spolky. NOZ ukládá 3letou lhůtu na změnu stanov dle NOZ. UCHO,

o.s.  změnu  provedlo  a  zašle  příslušného  rejstříkovému  soudu  v  Plzeňském  kraji  nové

stanovy, o kterých členská schůze na dnešním zasedání hlasovala.

Zásadní změny týkající se změny stanov

Položka Původní znění Změna – aktuální znění

Název UCHO, o.s. UCHO, z.s.

Sídlo Tlumačov 107 Tlumačov 35

Délka funkčního období 

v jednotlivých orgánech 

spolku

jednoleté pětileté

Svolávání členské schůze výbor statutár

Upravené stanovy – příloha č.5.
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Sociální směr UCHO, o.s.

Lenka Ticháčková představila sociální směr spolku. 

Příloha č.6.

Volba výboru a revizora spolku

Dle stanov volí členská schůze na pětileté období 4členný výbor spolku a revizora spolku.

Členská schůze navrhuje čtyřčlenný výbor ve složení Andrea Pivoňková, Lenka Ticháčková,

Ludmila Maierová a Marie Homolková.

Členská schůze navrhuje na post revizora spolku Marii Homolkovou.

Předseda dal hlasovat o složení výboru a revizora spolku, kteří se volí na pětileté funkční

období.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy  či návrhy.

Usnesení:

• členská schůze schvaluje přijetí nových členů – Lenku Kučerovou a Hanu Hruškovou

• členská schůze schvaluje zprávu o činnosti v roce 2013

• členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření

• členská schůze schvaluje revizní zprávu

• členská schůze schvaluje plán akcí v roce 2014

• členská schůze schvaluje změnu stanov

• členská schůze schvaluje čtyřčlenný výbor ve složení Andrea Pivoňková, Lenka Ticháčková,

Ludmila Maierová a Marie Homolková

• členská schůze schvaluje revizora spolku Marii Homolkovou

• členská schůze bere na vědomí sociální směr UCHO, o.s.
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