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Zápis z náhradní valné hromady OS DsD
konané dne 27. 1. 2015
Program Valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu VH
Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení orgánů VH
Zpráva Rady o činnosti OS za rok 2013 (Výroční zpráva 2013)
Zpráva Revizní komise o přezkoumání hospodaření OS za rok 2013
Změna sídla OS
Volba orgánů OS
Vyjádření členů OS k jeho činnosti a vedení (náměty, připomínky)
Různé, diskuse
Usnesení, schválení usnesení VH, závěr

Valné hromady se účastnilo celkem 27 osob, z toho 25 hlasujících.
6 osob bylo na VH zastoupeno plnou mocí.
1. Zahájení, schválení programu VH
Zahájení Valné hromady v 18.15 hod.
Přivítání účastníků VH a zahájení VH provedla paní Lenka Lacinová, která předala slovo Ing. Šárce
Nosálkové, předsedkyni OS, která seznámila účastníky s důvodem konání náhradní ho zasedání VH.
Informovala o průběhu VH, která se konala 18. 12. 2014 a o důvodu, proč byla shledána
neusnášeníschopnou. (1. Došlo ke změně programu VH, což je možné jen se souhlasem všech členů
OS-odvolání současné rady bylo tudíž neplatné 2. Nebyl přítomen dostatečný počet členů, aby byla VH
usnášeníschopná)
Paní L. Lacinová seznámila účastníky VH s Programem Valné hromady.
2. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, schválení orgánu VH
Volba zapisovatel:
Martina Bryndačová
Volba ověřovatelů zápisu:
Michaela Břízová
Jiří Přeček
Volba sčitatelů hlasů:
Veronika Buroňová
Edita Vinárková
Hlasovaní
Pro 25 – proti 0 – zdržel se 0
Schválení programu

pro 25 – proti 0 – zdržel se 0

3. Zpráva Rady o činnosti OS za rok 2013 (Výroční zpráva 2013)
Ing. Nosálková přečetla Výroční zprávu, seznámila účastníky VH s aktivitami, které v roce 2013
proběhly, s počty účastníků, kteří aktivity využívají a s finančními prostředky v roce 2013. Viz Výroční
zpráva 2013
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4. Zpráva Revizní komise o přezkoumání hospodaření OS za rok 2013
Valné hromady se nezúčastnil žádný ze zástupců Revizní komise, proto předsedkyně sdružení vyzvala
paní L. Lacinovou, aby přečetla Zprávu revizní komise za rok 2013. Byly přečteny výtky i doporučení,
která ve zprávě zazněla. Paní Lacinová vyzvala Ing. Nosálkovou, aby se k přečtené zprávě vyjádřila.
Ing. Nosálková vyzvala před valnou hromadou revizní komisi ke schůzce, aby byly nejasnosti vyplývající
ze zprávy vyjasněny. Vzhledem k tomu, že revizní komise nereagovala, požádala Ing. Nosálková
nezúčastněné členy OS o kontrolu vyřčených pochybení vycházejících ze zprávy RK (byly osloveny paní
Lenka Lacinová, Michaela Břízová, Jana Přečková)
Paní Nosálková vyzvala L. Lacinovou, aby seznámila účastníky s výsledky kontroly.
Paní Lacinová přečetla zprávu, ve které zhodnotila, jakým způsobem kontrola v OS proběhla, s jakým
výsledkem a s jakými doporučeními byla uzavřena.
Paní Michaela Břízová informovala účastníky VH, že členové OS Dítě s diabetem mají možnost kdykoliv
nahlédnout do účetnictví OS. Následovala informace Ing. Šárky Nosálkové o fungování Rady a Revizní
komise.
5. Změna sídla Občanského sdružení Dítě s diabetem
V říjnu roku 2014 došlo k přestěhování OS Dítě s diabetem a to z důvodu snížení provozních nákladů.
Členka OS p. Dana Norská nabídla k dispozici kancelář v sídle své firmy Creativo D´Arte, Jurečkova
16/1812, Ostrava 1 a skladovací prostory na ulici Vítkovická 3299/3a, Ostrava. Nájemní smlouva a
vyčíslení nájmu bude sepsána v únoru 2015.
Hlasování o změně sídla

Pro 25 – proti 0 – zdržel se 0

6. Volba orgánů
Rada OS Dítě s diabetem
V Radě OS Dítě s diabetem musí být minimálně 3 členové.
Návrh, aby v radě pracovalo 7 osob, byl jednohlasně schválen. Dle stanov jsou orgány volené na 3
roky.
Stávající členové: Dana Norská, Edita Vinárková, Šárka Nosálková
Hlasováno pro nové členy
Jana Přečková
Pro 25 – proti 0 – zdržel se 0
Michaela Břízová
Pro 24 – proti 0 – zdržel se 1
Michaela Bryndačová
Pro 24 – proti 0 – zdržel se 1
Martina Bryndačová
Pro 25 – proti 0 – zdržel se 0

Revizní komise OS Dítě s diabetem
Informace o odstoupení p. Marčišovské a p. Řezníčkové. Paní Jitka Jurková na Valné hromadě
v prosinci 2014 ústně sdělila, že chce odstoupit z Revizní komise OS DSD, nicméně do konání této
Valné hromady nebylo do OS DSD doručeno písemné odstoupení z Revizní komise.
Šárka Nosálková navrhuje vyzvat paní Jurkovou k vyjádření o působení v Revizní komisi, pokud nebude
reagovat, z Revizní komise ji odvolat.
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Protinávrh – paní M. Břízová navrhuje ověřit, jak dlouho trvá mandát paní Jurkové. Mandát p. Jurkové
je do dubna. Návrh nechat paní Jurkovou v Revizní komisi po dobu trvání mandátu – pokud sama
písemně neodstoupí.
Odešel jeden hlasující člen, hlasujících 24
Stávající člen revizní komise: Jitka Jurková
Hlasováno pro nové členy
Lenka Lacinová
Pro 23 – proti 0 – zdržel se 1
Tomáš Žůrek
Pro 24 – proti 0 – zdržel se 0
7. Různé, diskuse, vyjádření členů k činnosti OS
- p. Šarocký – navrhuje, jak transparentně fungovat
- p. Bochenková – dotaz k činnosti 2015 – Ing. Nosálková podává informace k připravovaným letním
aktivitám
- Ing. Nosálková – diskuse o Valné hromadě, činnosti
- M. Břízová – doporučení – Zpráva RK, Výroční zpráva – zasílat členům s předstihem, aby se mohli na
VH připravit a na nejasnosti se mohli informovat
- p. Šarocký – pošle kontakt na ověření a zrevidování zpracovaných STANOV OS
- p. Krompolcová – poděkování pracovníkům OS za jejich činnost

8. Usnesení
VH bere na vědomí zprávu předsedkyně OS o činnosti OS a zprávu revizní komise za rok 2013
VH bere na vědomí nezávislé přezkoumání činnosti v roce 2013
VH bere na vědomí změnu sídla Občanského sdružení Dítě s diabetem
VH bere na vědomí volbu nových členů rady OS a revizní komise OS
VH ukládá p. Norské sepsat nájemní smlouvu týkající se změny sídla OS
Hlasování
Pro 24 – proti 0 – zdrželi se 0

Poděkování, Závěr

Ukončení Valné hromady v 19.45 hod
Zapsala: Martina Bryndačová
Ověřovatelé zápisu: Michaela Břízová, Jiří Přeček

Další dokumenty z Valné hromady k nahlédnutí v OS Dítě s diabetem
1. Zpráva Revizní komise za rok 2013
2. Zápis z Valné hromady z prosince 2014
3. Zápis z prošetření pochybení – zpráva

