
 

 

Zápis 

z Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení. 

 

 

 

 

 

Místo konání:   MY Hotel, Lednice 

Datum konání:   1. říjen 2011 

Přítomní:  za členy výkonného výboru – ing. Josef Hájek, ing. Petr Krátký, Věra 

Sedláková, Miloslava Svěráková, Josef Zháňal 

dále viz prezenční listina, celkem 49 členů sdružení 

Omluveni:  Petr Hylena, Mgr. Ronald Laryš 

 

1. Zahájení Valné hromady KPMM 

 Valná hromada (dále jen VH), se konala v rámci VII. vzdělávacího semináře, byla 

zahájena v 12.00 hod. předsedou sdružení ing. Josefem Hájkem. V úvodu 

pozdravil všechny přítomné a představil členy výkonného výboru (dále jen VV). 

Konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené 

sdružením pro sezvání členů Klubu pacientů mnohočetný myelom ke konání VH. 

 Řízením VH byl pověřen předseda sdružení ing. Josef Hájek. 

 Mandátovou komisi schválila VH ve složení – Věra Sedláková, Christa Veverová, 

Stanislav Šimeček. 

 Zvolená předsedkyně mandátové komise, paní Věra Sedláková konstatovala, že 

VH je usnášení schopná (přítomno 5 členů VV, celkový počet členů KPMM 

včetně členů výkonného výboru 49). 

 Zapisovatelkou byla výkonným výborem (dále jen VV) určena Mgr. Alice 

Onderková. 

 Členové VH navrhli a schválili členy volební komise v tomto složení: Miroslava 

Bauerová (předsedkyně), Ladislav Zelený, Petr Jiráň. 

2. Zpráva o činnosti za rok 2010 

 Zprávu o činnosti přednesla koordinátorka Klubu, v krátkém přehledu shrnula 

nejdůležitější události minulého roku. (viz příloha č. 1) 

 

 



3. Zpráva o hospodaření za rok 2010 

 Zprávu o hospodaření za rok 2010 přednesl předseda sdružení. Podrobně rozebral 

jednotlivé náklady minulého období a objasnil finanční situaci sdružení. (viz 

příloha č. 2) 

4. Rozpočet pro rok 2011 

 Předseda sdružení předložil VH rozpočet pro rok 2011. Rozpočet byl již 

předběžně odsouhlasen členy VV na jejich jarním zasedání dne 12. dubna 2011 

v Brně. (viz příloha č. 3) 

 Podrobněji se zdržel u financování projektu „Jóga a mnohočetný myelom“ a také 

u rozpočtu pro jednotlivé regionální skupiny. 

 Jako účetní sdružení pro rok 2011 byla navržena paní Iveta Smitalová. 

5. Zpráva Dozorčí rady KPMM a kontrola účetní uzávěrky z roku 2010 

 Zprávu přednesla předsedkyně Dozorčí rady KPMM ing. Ludmila Gulyásová. 

 Dozorčí rada konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky Klubu pacientů 

mnohočetný myelom, občanské sdružení. 

6. Volba nového člena VV 

 Jako člen VV byl navržen ing. Petr Krátký, kandidaturu přijal. VH jednohlasně 

odsouhlasila ing. Petra Krátkého jako člena VV sdružení. 

 Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla řádně za dodržení 

všech pravidel. 

7. Volba nového člena dozorčí rady (dále jen DR) 

 Jako člen DR byl navržen ing. Zdeněk Vrba, kandidaturu přijal. DR jednohlasně 

odsouhlasila ing. Zdeňka Vrbu jako člena DR sdružení. 

 Jako nová členka DR byla navržena paní Marcela Dolečková, kandidaturu přijala. 

DR jednohlasně odsouhlasila paní Marcelu Dolečkovou jako členku DR sdružení. 

 Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla řádně za dodržení 

všech pravidel. 

8. Volba nového místopředsedy ROS Plzeň 

 Členové výkonného výboru se jednohlasně usnesli a hlasováním stvrdili ing. Petra 

Krátkého jako místopředsedu ROS Plzeň. 

9. Usnesení Valné hromady 

 Návrh usnesení VH přednesla paní Miroslava Bauerová. 

 K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky. O návrhu usnesení VH 

dala hlasovat předsedkyně volební komise.  

 Usnesení VH Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení bylo 

jednohlasně přijato všemi zúčastněnými členy.  

 Znění usnesení VH: 

 VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2010, 

 VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2010, 

 VH schvaluje účetní uzávěrku pro rok 2010, 

 VH schvaluje rozpočet pro rok 2011, 

 VH schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrole účetní závěrky z roku 2010, 



 VH schvaluje doplnění VV o jednoho člena, kterým se stává ing. Petr Krátký,  

 VH bere na vědomí, že místopředsedou ROS Plzeň se stává ing. Petr Krátký, 

 VH schvaluje doplnění DR o dva členy, kterými se stávají: 

ing. Zdeněk Vrba - ROS Plzeň, 

paní Marcela Dolečková - ROS Praha, 

 VH schvaluje jako účetní sdružení pro rok 2011 paní Ivetu Smitalovou. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1.: Zpráva o činnosti za rok 2010 

Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2010 

Příloha č. 3.: Rozpočet sdružení pro rok 2011 

 

 

Zapsala: Mgr. Alice Onderková 

V Lednici dne 1. 10. 2011 


