
 

Zápis 

z Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení. 

 

Místo konání:   Kongresové centrum Kolonáda, Poděbrady 

Datum konání:   11. září 2010 

Přítomní:  za členy VV – ing. Josef Hájek, Petr Hylena, ing. Petr Krátký, Věra Sedláková, 

dále viz prezenční listina, celkem 68 členů sdružení 

Omluveni:  Mgr. Ronald Laryš, Miloslava Svěráková 

 

1. Zahájení valné hromady 

 Mimořádná valná hromada (dále jen VH), se konala v rámci VI. Vzdělávacího 

semináře, byla zahájena v 11.30 hod zastupujícím místopředsedou sdružení 

ing. Josefem Hájkem. Konstatoval, že byly splněny všechny legislativní 

podmínky stanovené sdružením pro sezvání členů Klubu pacientů mnohočetný 

myelom ke konání VH. 

 Zastupující místopředseda v úvodu představil členy výkonného výboru (dále jen 

VV) a v krátkém úvodním slovu shrnul důvody pro pořádání mimořádné VH 

a seznámil přítomné s ekonomickou situací sdružení za uplynulého půl roku. 

 Řízením VH byla pověřena koordinátorka KPMM, Mgr. Alice Onderková. 

 Mandátovou komici schválila VH ve složení – ing. Petr Krátký, pan Alois Opálka, 

ing. Ervín Sedlák. 

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

usnášení schopná (přítomni 4 členové VV, celkový počet členů KPMM včetně 

členů výkonného výboru 68). 

 Zapisovatelkou VH byla určena paní Miroslava Bauerová. 

2. Volba nového člena výkonného výboru (VV) 

 Dle Stanov KPMM je VV složen ze sedmi členů, od dubna 2010 pracoval pouze 

v šestičlenném složení. Hlavním bodem programu VH byla volba nového člena 

VV. 

 Do volební komise byli členy VH navrženi: paní Iveta Smitalová, paní Jiřina 

Bednaříková, pan Ladislav Zelený, VH jednomyslně schválila členy volební 

komise. 

 Předsedkyní volební komise byla zvolena paní Iveta Smitalová. 

 Jako nový člen VV byl navržen pan Josef Zháňal, který svou kandidaturu přijal. 

VH jednohlasně odsouhlasila pana Josefa Zháňala jako člena VV sdružení. 

 Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla dle stanovených 

požadavků. 



3. Volba nového člena dozorčí rady (DR) 

 Dle Stanov KPMM je DR složena ze tří členů, od května 2010 pracovala pouze 

v dvoučlenném složení. Dalším bodem programu VH byla volba nového člena 

DR. 

 Jako nová členka DR byla navržena ing. Ludmila Gulyásová, která svou 

kandidaturu přijala. DR jednohlasně odsouhlasila paní Ludmilu Gulyásovou jako 

členku DR sdružení. 

 Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla dle stanovených 

požadavků. 

 

4. Schůzka členů VV a schůzka členů DR 

 V době krátké přestávky se uskutečnily dvě pracovní schůzky: 

 schůzka členů VV, 

 schůzka členů DR.  

 Po krátké přestávce seznámila koordinátorka sdružení Mgr. Alice Onderková 

členy VH s výsledky jednání členů VV a členů DR: 

 předsedou sdružení byl zvolen ing. Josef Hájek, 

 místopředsedou s pravomocemi předsedy byl zvolen pan Petr Hylena, 

 místopředsedou ROS Brno byl zvolen pan Josef Zháňal, 

 předsedkyní DR byla zvolena ing. Ludmila Gulyásová. 

 

5. 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 paní Iveta Smitalová.  

 Usnesení VH Klubu pacientů mnohočetný myelom bylo jednohlasně přijato všemi 

zúčastněnými členy.  

 Znění usnesení VH: 

 VH schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření k 31. 8. 2010, 

 VH schvaluje doplnění VV o jednoho člena, který se stává pan Josef 

Zháňal, 

 VH schvaluje doplnění DR o jednoho člena, kterým se stává ing. Ludmila 

Gulyásová, 

 VH bere na vědomí, že novým předsedou KPMM se stává ing. Josef 

Hájek, 

 VH bere na vědomí, že novým místopředsedou s pravomocemi předsedy 

se stává pan Petr Hylena, 

 VH bere na vědomí, že místopředsedou ROS Brno se stává pan Josef 

Zháňal, 

 VH bere na vědomí, že předsedkyní DR se stává ing. Ludmila Gulyásová. 

 

Zapsala: Miroslava Bauerová 

V Poděbradech dne 11. 9. 2010 


