
 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY  

Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení 

(Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.) 

se sídlem: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. 

IČ: 28551729 

(dále jen „KPMM“) 

 

Místo konání:  Tree of Life, adresa: Lázeňská, Lázně Bělohrad 

Datum konání:  6. září 2014 

Přítomní:  -  Výslovně přítomni za členy současného výkonného výboru: p. Petr 

Hylena, Ing. Petr Krátký, pí. Věra Sedláková, pí. Miloslava Svěráková 

- dále přítomni členové KPMM dle prezenční listiny, která tvoří Přílohu č. 1 

tohoto zápisu z VH a její nedílnou součást.  

VH byla svolána:  stávajícím Výkonným výborem, prostřednictvím zaslaných písemných 

pozvánek všem členům KPMM ze dne 5. srpna 2014, a to formou 

elektronickou a v tištěné podobě - poštou. 

 Petr Hylena  předseda KPMM 

 Luděk Veselý  místopředseda ROS Brno 

 Věra Sedláková  místopředsedkyně ROS Praha 

 Miloslava Svěráková místopředsedkyně ROS Praha 

 Petr Hylena  místopředseda ROS Hradec Králové 

 Ing. Petr Krátký  místopředseda ROS Plzeň 

 Mgr. Ronald Laryš místopředseda ROS Olomouc 

 

V Brně, dne 5. srpna 2014 

Dnešního dne 6. září 2014, ve 11.30 hod., v budově Tree of Life, na adrese Lázeňská, Lázně 

Bělohrad, se sešla valná hromada, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen 

„VH“): 
 

1) Úvodní slovo, přivítání přítomných 

2) Volba předsedajícího a zapisovatele na valné hromadě 

3) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2013 

4) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2013 

5) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2014 

6) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2013 

7) Schválení nových Stanov KPMM 

8) Volba Předsedy Spolku KPMM 

9) Volba členů Kontrolní komise KPMM 

10) Další organizační záležitosti 

11) Diskuse 



1. K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných (zahájení VH)  

 VH se konala v rámci X. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným 

myelomem, jejich rodinu a přátele.  

 VH byla zahájena v 11.30 hod. předsedou KPMM, panem Petrem Hylenou.  

 V úvodu pozdravil všechny přítomné. Předseda KPMM konstatoval, že byly naplněny 

všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání VH. 

 

2. K bodu 2 programu - Volba předsedajícího a zapisovatele na VH 

 VH jmenuje předsedajícím, který bude řídit VH, pana Petra Hylenu, předsedu KPMM  

 VH jmenuje zapisovatelkou Mgr. Alici Onderkovou, která pořídí tento zápis z VH. 

 

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu VH bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí 

rozhodnutí hlasovalo 66 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na VH KPMM. 

Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na VH.  

Závěr: 

 

V souladu se seznamem členů přítomných na VH, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást 

tohoto zápisu, Předsedající VH konstatoval, že na VH je přítomno 66 členů KPMM z celkového 

počtu 210 členů KPMM, celkově tedy 31% členů KPMM.  S ohledem na skutečnost, že VH je 

usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, Předsedající konstatoval, že VH 

není usnášeníschopná a bude svolána náhradní valná hromada. 

Závěrem tedy Předsedající přítomné členy informoval, že v souladu se seznamem členů 

přítomných na VH, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, je na VH přítomno 

66 členů KPMM, celkově tedy 31% členů KPMM, přičemž VH v tomto důsledku VH není 

usnášeníschopná a v souladu s platnou právní úpravou a stanovami KPMM bude svolána 

náhradní valná hromada, která se uskuteční nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne konání 

původní VH. Náhradní VH může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního 

zasedání VH. Usnesení VH může být na náhradní VH přijato za účasti libovolného počtu členů 

KPMM.  

Předsedající přítomné členy dále informoval o termínu konání náhradní valné hromady, která se 

bude konat dne 15. 10. 2014 v 14.30 hod. v zasedací místnosti v 6. patře Úřadu Městské části 

Praha 5, nacházejícím se na adrese Štefánikova č. 13/15, 150 22, Praha 5. Náhradní valná 

hromada bude rozhodovat o stejném programu jednání. Členové KPMM budou o konání 

náhradní valné hromady informováni prostřednictvím pozvánek.  

K návrhu zápisu VH nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.  

 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na VH 

 

 

Zapsala: Mgr. Alice Onderková 

V Lázních Bělohrad dne 6. září 2014 


