
Z Á P I S 

z členské schůze spolku Klub Přátel Tanečních Aktivit, z.s. se sídlem na ul. Okružní 1733/55, 
748 01 Hlučín konané dne  16.2.2017 v 18.00 hodin, na velkém sále kulturního domu Hlučín. 

Přítomno dle presenční listiny 25 členů spolku z celkového počtu 37 členů. 
 - z toho 23 členů dovršilo v den konání členské schůze 18 let a má tak právo volit členy  
 představenstva. 
  

Členská schůze je usnášení schopná 

Program jednání členské schůze 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Volba řídícího schůze 
3. Volba zapisovatele schůze 
4. Projednání hospodaření za rok 2016 
5. Volba členů představenstva 
6. Schválení změny sídla spolku 
7. Diskuse, usnesení, závěr 

Průběh jednání a přijetí usnesení: 

1. Jednání členské schůze zahájil člen představenstva Petr Kupčík a předložil návrh na 
schválení programu členské schůze 

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržený program jednání dle oznámení (viz příloha) 
Hlasování:   pro:  25 členů              proti:   -    0                zdržel se:   -0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

2. Petr Kupčík navrhl, aby jako řídící schůze byl člen spolku Jakub Dávidek 

Usnesení: Členská schůze zvolila za řídícího schůze Jakuba Dávidka  
Hlasování:   pro:  25 členů                   proti:  -       0              zdržel se:   - 0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

3. Jakub Dávidek navrhl, aby zapisovatelem jednání členské schůze byl Petr Kupčík 

Usnesení: Členská schůze zvolila za zapisovatele jednání Petra Kupčíka  
Hlasování:   pro:  25 členů                   proti:  -       0              zdržel se:   - 0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

4. Jakub Dávidek přednesl hospodaření za rok 2016                                                                                                                                    

Usnesení: Členská schůze schválila hospodaření za rok 2016  
Hlasování: pro: 25 členů             proti: -            0            zdržel se: -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy.                                                         



5. Volba nových členů představenstva spolku 
Jako členové představenstva byli navržení: 

Jakub Dávidek  
Usnesení: Jakub Dávidek byl zvolen členem představenstva 
Hlasování:   pro:   23 členů     proti:    -       0            zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy s volebním právem. 

Blanka Blokešová 
Usnesení: Blanka Blokešová byl zvolena členem představenstva 
Hlasování:   pro:   23 členů     proti:    -       0            zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy s volebním právem. 

Radek Mrovec 
Usnesení: Radek Mrovec byl zvolen členem představenstva 
Hlasování:   pro:   23 členů     proti:    -       0            zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy s volebním právem. 

Robert Paluv 
Usnesení: Robert Paluv byl zvolen členem představenstva 
Hlasování:   pro:   23 členů     proti:    -       0            zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy s volebním právem. 

Petr Kupčík 
Usnesení: Petr Kupčík byl zvolen členem představenstva 
Hlasování:   pro:   23 členů     proti:    -       0            zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy s volebním právem. 

6. Jakub Dávidek navrhl změnu sídla na adresu kulturního domu Hlučín 

Usnesení:  změna adresy z: Okružní 1733/55, 748 01 Hlučín na Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 
Hlasování :  pro: 25 členů                proti:  -    0                   zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

7. Diskuse: 

Jakub Dávidek navrhuje termín další schůze na 15. září 2017 

8. Usnesení - Jakubem Dávidkem byl přečten návrh Usnesení Členské schůze. 

Hlasování :  pro: 25 členů                proti:  -    0                   zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy 

9. Členská schůze byla ukončena Jakubem Dávidkem v 19:10 hodin 



Jakub Dávidek svolal schůzi představenstva  

počet přítomných členů představenstva 5 z 5 členů 
1. Jakub Dávidek navrhl program jednání schuze. 

1. Volba předsedy spolku 
2. změna stanov: 

1. zápis změny sídla do stanov 
2. zápis nových členů představenstva do stanov 
3. změna článku II. stanov 

Usnesení: program byl schválen 
Hlasování: pro: 5 členů proti: 0 členů  zdržel se: 0 členů 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy představenstva. 

2. Jakub Dávidek vyzval představenstvo, aby navrhlo předsedu spolku 

Na předsedu spolku byl navržen Jakub Dávidek 

Usnesení: Jakub Dávidek byl zvolen předsedou spolku  
Hlasování:   pro:   5 členů     proti:    -       0            zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy představenstva. 

3. Jakub Dávidek navrhl změnu článku I. stanov spolku a změnit tak adresu spolku 

Usnesení:  bude proveden zápis změny adresy do stanov spolku z: Okružní 1733/55, 748 01 Hlučín 
na Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 
Hlasování :  pro: 5 členů                proti:  -    0                   zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

4. Jakub Dávidek navrhl změnu článku IX. odstavec 12. a zapsat tak do stanov novou 
strukturu představenstva 

Usnesení: bude proveden zápis změny složení představenstva do stanov spolku 
Hlasování :  pro: 5 členů                proti:  -    0                   zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

5. Jakub Dávidek navrhl změnu článku II. stanov spolku následovně: 

Článek II. 
Hlavní činnosti spolku 
Činnost spolku směřuje k naplnění společného zájmu jeho členů. Tento zájem je naplňován tak, že : 

- umožňuje členům KST KD Hlučín účast na soutěžích v tanečním sportu 
- zajišťuje odborné pracovníky a lektory pro výuku tanečního sportu členům KST KD Hlučín 
- zajišťuje prostředky pro podporu činností v oblasti přípravy tanečníků členů KST KD Hlučín 
- pomáhá při organizaci soutěží v tanečním sportu 
- zajišťuje prostředky pro pořádání soutěží v tanečním sportu 
- organizuje akce spojené s tanečními aktivitami 

Červeně je označená navrhovaná změna 



Usnesení:  bude proveden zápis změny článku II. dle návrhu do stanov spolku 
Hlasování :  pro: 5 členů                proti:  -    0                   zdržel se:   -  0 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

6 . Po rekapitulaci projednaných bobu a usnesení Jakub Dávidek ukončil schůzi 
představenstva v 19:40 hod. 

V Hlučíně dne  16.2.2017  Zapsal: Petr Kupčík 
     zapisovatel, člen představenstva  ………………………. 

     Jakub Dávidek 
     předseda spolku   ………………………. 

     Radek Mrovec      
     člen představenstva       ………………………. 

     Blanka Blokešová 
     člen představenstva  ………………………. 
  
     Robert Paluv 
     člen představenstva  ……………………….   
    
     Lenka Dávidková 
     člen spolku   ………………………. 

  
                                            


