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ZÁPIS 

z jednání Valné hromady Sdružení Český ráj, z.s.,  

konaného na Čížovce 20, 294 02 Kměžmost dne 27.4. 2017 

Přítomno: viz prezenční listina, jež je přílohou tohoto zápisu. 

Program: 

1. Zahájení (volba orgánů jednání, schválení programu) 

2. Výroční zpráva ze rok 2016 

3. Finanční plán a marketingový plán 2016 

4. Příspěvkový řád 

5. Aktuální informace o činnosti SČR 

6. Různé, diskuze. 

Průběh jednání:  

1. Zahájení  

Jednání zahájila předsedkyně Sdružení Český ráj (dále jen „SČR“) Mgr. Jana Svobodová a 

přivítala zúčastněné. Valná hromada byla zahájena v 10:30 hod s 30 minutovým odkladem 

v souladu se stanovami. Na základě kontroly prezenční listiny a předložených pověření 

konstatovala, že je valná hromada (dále jen „VH“) usnášeníschopná. Je přítomno 19 členů, kdy 

je splněna podmínka stanov v §6 na minimální účast – tj. ¼ všech členů. K návrhu programu 

jednání nikdo z přítomných nevznesl připomínky. 

Volba zapisovatele a ověřovatele/ů. 

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu a jmenuje 

zapisovatelem ředitele SČR Aleše Hozdeckého a ověřovatelem Tomáše Stojanovskeho. 

2. Výroční zpráva ze rok 2016 

Ředitel SČR Aleš Hozdecký přednesl VH, detailně okomentoval jednotlivé kapitoly a financování 

SČR v roce 2016. 

DR přednesla zprávu za rok 2016. 

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu SČR 2016. 

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí DR SČR 2016. 
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3. Finanční plán a marketingový plán 

Ředitel SČR Aleš Hozdecký představil plán činnosti SČR a finanční plán na rok 2017 a detailně 

okomentoval jednotlivé kapitoly. 

Usnesení č. 4: Valná hromada stanovuje finanční plán a marketingový plán na rok 2017. 

4. Příspěvkový rád 

Ředitel představil návrh úpravy Příspěvkového řádu a jeho principy. Návrh Příspěvkového řádu 

je vázán a doplnění §4 v tomto rozsahu: Tato výše příspěvků je stanovena jako minimální. Člen 

může kdykoliv poskytnout mimořádný členský příspěvek. Upravený Příspěvkový řád bude 

přílohou zápisu VH. 

Usnesení č. 5: VH schvaluje úpravu Příspěvkového řádu dle návrhu. 

5. Aktuální informace 

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace o provozu a činnosti SČR. 

 

6. Různé, diskuze, závěr. 

Na základě písemné žádosti člena Pivovaru Nová paka a.s. byla projednána žádost na změnu 

zápisu pověřené osoby ve Správní radě na Ing. Jaromíra Bulka, předsedu představenstva 

Pivovaru Nová Paka a.s. za Bc. Martinu Kubištovou, která již pro Pivovar Nová Paka a.s. dále 

nepracuje. 

Usnesení č. 7: Valná hromada odvolává z funkce člena Správní rady Bc. Martinu Kubištovou. 

Valná hromada schvaluje Ing. Jaromíra Bulka jako člena Správní rady Sdružení Český ráj. z.s. 

 

V Turnově dne 27. 4. 2017, zapsal Bc. Aleš Hozdecký 

 

 

Zapisovatel:  …………………………………  Předseda SČR: ………………………………… 

Ověřovatel:…………………………………….. 

 

 

Přílohy: 

1. Výroční zpráva Sdružení Český ráj za 2016 

2. Finanční plán 2017 

3. Marketingový plán 2017 

4. Příspěvkový řád 


