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Tlumačov, 16. 1. 2016 

 
Výroční členská schůze UCHO, z.s. 2015 

 
Dne 16. 1. 2016 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: 
 

 Zahájení  

 Volba předsedy jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatele 

 Přijetí nových členů 

 Zpráva o činnosti v roce 2015 

 Zpráva o hospodaření v roce 2015 

 Revizní zpráva za rok 2015 

 Rozpočet na rok 2016 

 Plán činnosti na rok 2016 

 Činnost v Centru Ouško v roce 2015 

 Diskuse 

 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. 
Předsedou jednání byla jednohlasně zvolena Lenka Ticháčková, zápisem byla pověřena 
Marie Homolková a zápis ověří Andrea Pivoňková. 
Pro: 3    Proti: 0    Zdržel: 0 
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3. Přijetí nových členů 
 Lenka Ticháčková představila nové členky, které podaly žádost o přijetí do spolku. 
 Jmenovitě se jedná o Editu Kočandrlovou z Tlumačova a Jiřinu Urbánkovou účetní spolku. 

Lenka Ticháčková dala hlasovat, kdo je pro přijetí nových členek. 
Pro: 3    Proti: 0    Zdržel: 0 
Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky přijetí člena, má nový člen v 

 následujících bodech jednání právo hlasovat a tím se spolupodílet na rozhodování 
 spolku. 
 
4 Zpráva o činnosti v roce 2015 

Lenka Ticháčková předložila a zhodnotila činnost spolku v roce 2015 viz příloha č. 1. 
 
5. 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 
 

6. 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 
 

7. Rozpočet na rok 2016 
 Marie Homolková předložila návrh rozpočtu spolku na rok 2016 viz příloha č. 4. Předseda 
 jednání dal hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2016. 
 Pro: 4    Proti: 0    Zdržel: 0 
 
8. Plán činnosti na rok 2016 

Lenka Ticháčková seznámila přítomné s plánem akcí UCHO v roce 2016 viz příloha č. 5.  
 
9. Činnost v Centru Ouško v roce 2015 

Lenka Ticháčková seznámila přítomné s činností spolku v Centru Ouško viz příloha č. 6. 
 

10. Diskuse 
 
1) O slovo se přihlásil místostarosta obce Tlumačov Josef Hruška, který poděkoval členkám 
spolku za jejich činnost. Podotkl, že by bylo vhodné na úřední desku obce Tlumačov umístit krátkou 
zprávu o činnosti spolku ve Kdyni, v Centru Ouško. 
2) Michaela Wiesnerová v diskuzi připomněla, že registrace sociální služby (Sociálně 
aktivizační služba pro děti se zdravotním postižením) je v tomto území velmi potřebná a doplní tak 
chybějící nabídku služeb pro děti se zdravotním postižením, pro které tady téměř nic není. 
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11. Usnesení 
 
Členská schůze schválila: 

 předsedu jednání Lenku Ticháčkovou, zapisovatele Marii Homolkovou a ověřovatele Andreu 
Pivoňkovou 

 přijetí nových členů Editu Kočandrlovou a Jiřinu Urbánkovou 

 zprávu o činnosti v roce 2015 

 zprávu o hospodaření 

 revizní zprávu za rok 2015 

 rozpočet na rok 2016 
 
Členská schůze vzala na vědomí: 

 plán akcí na rok 2016 

 činnost v Centru Ouško v roce 2015 
 
 
 
 
 
Předseda jednání: Lenka Ticháčková, 28. 1. 2016 
 
 
Zápis provedla: Marie Homolková, 28. 1. 2016 
 
 
Zápis ověřila:  Andrea Pivoňková, 28. 1. 2016 
 


