
 

 

 

Zápis 

z Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení. 

 

 

 

Místo konání:   Hotel Galant, Mikulov 

Datum konání:   14. září 2013 

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

Věra Sedláková, Miloslava Svěráková, Mgr. Roland Laryš, Josef Zháňal 

 

dále viz prezenční listina, celkem 53 členů sdružení, z toho 7 členů výkonného 

výboru Klubu pacientů mnohočetný myelom (dále jen KPMM) 

 

 

1. Zahájení Valné hromady KPMM 

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

zahájena v 11.30 hod. místopředsedou sdružení s pravomocemi předsedy panem 

Petrem Hylenou. 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 místopředseda sdružení pan Petr Hylena. 

 Mandátovou komisi schválila VH ve složení – ing. Petr Krátký, Christa Veverová, 

Alois Malý. 

 Zvolený předseda mandátové komise, ing. Petr Krátký konstatoval, že VH je 

usnášení schopná (přítomno 7 členů VV, celkový počet členů KPMM včetně 

členů výkonného výboru 53). 

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

Onderková. 

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

Smitalová (předsedkyně), Ladislav Zelený, Karel Hradecký. 

 

 



2. Zpráva o činnosti za rok 2012 

 Zprávu o činnosti přednesla koordinátorka Klubu, v krátkém přehledu shrnula 

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

 Zpráva o činnosti je k dispozici na webových stránkách sdružení (viz. výroční 

zpráva). 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2012 

 Zprávu o hospodaření za rok 2012 přednesla účetní sdružení paní Iveta Smitalová. 

Hovořila o nákladech minulých období (viz příloha č. 2). 

 Zpráva o hospodaření je k dispozici na webových stránkách sdružení (viz. výroční 

zpráva). 

4. Rozpočet pro rok 2013  

 Koordinátorka sdružení předložila VH rozpočet pro rok 2013. Rozpočet byl již 

předběžně odsouhlasen členy VV na jejich jarním zasedání dne 16. dubna 2013 

v Brně (viz příloha č. 3). 

 Podrobněji se zdržela u financování jednotlivých regionálních skupin a vyzvala 

všechny členy, aby zvážili možnost získání nových partnerů. Rozpočet pro rok 

2013 je vyrovnaný, finanční zabezpečení pro rok 2013 a částečně pro rok 2014 je 

rovněž zajištěno, nicméně získávání finančních zdrojů je stále náročnější. 

5. Zpráva Dozorčí rady KPMM a kontrola účetní uzávěrky z roku 2012 

 Zprávu přednesla členka Dozorčí rady KPMM paní Marcela Dolečková. 

 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 nových členů VV 

 Jako člen VV byl navržen ing. Josef Hájek, kandidaturu přijal. VH jednohlasně 

odsouhlasila ing. Josefa Hájka jako člena VV sdružení. 

 Jako člen VV byl navržen pan Luděk Veselý, kandidaturu přijal. VH jednohlasně 

odsouhlasila pana Luďka Veselého jako člena VV sdružení. 

 Jako člen VV byl navržen pan Petr Hylena, kandidaturu přijal. VH jednohlasně 

odsouhlasila pana Petra Hylenu jako člena VV sdružení. 

 Jako členka VV byla navržena paní Miloslava Svěráková, kandidaturu přijala. VH 

jednohlasně odsouhlasila paní Miloslavu Svěrákovou jako členku VV sdružení. 

 Jako členka dozorčí rady byla navržena ing. Ludmila Gulyásová, která se ze 

zdravotních důvodů z VH omluvila. Kandidaturu předběžně přijala a plnou moc 

pro své zastupování vystavila paní Marcele Dolečkové. VH jednohlasně 

odsouhlasila ing. Ludmilu Gulyásovou jako členku Dozorčí rady sdružení 

 Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla řádně za dodržení 

všech pravidel. 

7. Volba nového předsedy a místopředsedů 

 Členové výkonného výboru se při krátkém jednání jednohlasně usnesli a svým 

hlasováním stvrdili: 

 Pana Petra Hylenu jako předsedu Klubu pacientů mnohočetný myelom. 

 Ing. Josefa Hájka jako místopředsedu s pravomocemi předsedy. 

 Pana Luďka Veselého jako místopředsedu ROS Brno. 



 Paní Miloslavu Svěrákovou jako místopředsedkyni ROS Praha. 

8.  Volba nového předsedy Dozorčí rady 

 Členové Dozorčí rady se při krátkém jednání jednohlasně usnesli a svým 

hlasováním stvrdili, že novou předsedkyní Dozorčí rady se stává ing. Ludmila 

Gulyásová. 

9. Hlasování o účetní sdružení 

 Pan Petr Hylena navrhl jako účetní pro rok 2013 paní Ivetu Smítalovou. 

 Valná hromada svým hlasováním jednoznačně potvrdila paní Ivetu Smítalovou 

jako účetní sdružení. 

10. Pravidelné členské příspěvky 

 Pan Petr Hylena vznesl návrh na zavedení pravidelných členských příspěvků pro 

všechny členy ve výši 100,- Kč/rok s platností od 1. 1. 2014. 

 V rámci diskuse se upřesnil způsob platby a řešení situace, pokud platba nebude 

realizována. Po intenzivní diskusi se členové dohodli na těchto podmínkách: 

– Platby členských příspěvků budou realizovány v období od ledna do března 

každého kalendářního roku s účinností od 1. 1. 2014. 

– Členský příspěvek je povinný. 

– Výše členského příspěvku byla stanovena na 100,- Kč za rok pro každého člena 

Klubu pacientů mnohočetný myelom. 

– Platby budou uskutečňovány všemi dostupnými cestami (elektronicky, 

složenkou nebo přímou platbou na klubovém setkání). 

– Platba členského příspěvku není povinná v roce vstupu nového člena do Klubu 

pacientů mnohočetný myelom. V tomto roce uhradí pouze členské zápisné ve 

výši 200,- Kč. První závazná platba členského příspěvku je realizována až 

v následujícím roce. 

– V případě nezaplacení členského příspěvku bude člen na nezaplacení příspěvku 

upozorněn koordinátorem Klubu pacientů mnohočetný myelom.  

– Po nezaplacení příspěvku ve více než dvou po sobě následujících letech bude 

člen opakovaně upozorněn na zaplacení a při nezaplacení bude jeho členství 

ukončeno. 

– O způsobu využití příjmu z členských poplatků rozhoduje výkonný výbor 

v souladu s čl. X. odst. 4. Stanov. 

 Toto znění VH odhlasovala počtem 52 hlasů, nikdo nebyl proti, jeden člen se 

zdržel hlasování. 

11. 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 52 hlasy, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování.  

 Znění usnesení VH: 

 VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2012. 

 VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2012. 

 VH schvaluje účetní uzávěrku pro rok 2012. 



 VH schvaluje rozpočet pro rok 2013. 

 VH schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrole účetní závěrky z roku 2012. 

 VH schvaluje nové členy VV, kterými se stávají ing. Josef Hájek, pan Petr 

Hylena, pan Luděk Veselý a paní Miloslava Svěráková. 

 VH bere na vědomí, že předsedou se stává pan Petr Hylena, místopředsedou 

s pravomocemi předsedy se stává ing. Josef Hájek, místopředsedou ROS 

Brno se stává pan Luděk Veselý a místopředsedkyní ROS Praha se stává paní 

Miloslava Svěráková. 

 VH schvaluje novou členku dozorčí rady, kterou se stává ing. Ludmila 

Gulyásová. 

 VH bere na vědomí, že předsedkyní dozorčí rady se stává ing. Ludmila 

Gulyásová. 

 VH schvaluje jako účetní sdružení pro rok 2013 paní Ivetu Smitalovou. 

 VH schvaluje roční členské příspěvky všech členů Klubu ve výši 100,- Kč 

s platností od 1. 1. 2014. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1.: Zpráva o činnosti za rok 2012 

Příloha č. 2.: Zpráva o hospodaření za rok 2012 

Příloha č. 3.: Rozpočet sdružení pro rok 2013 

 

 

Zapsala: Mgr. Alice Onderková 

V Mikulově dne 14. 9. 2013 


