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Zápis z Mimořádného Valného shromáždění členů 

 

Mimořádné Valné shromáždění členů se konalo 30. 6. 2014 v zasedací místnosti KRDMK, o. 

s. od 17:00 hodin. 

 

Na jednání se sešlo celkem 7 členů. Na základě revize členů bylo konstatováno, že KRDMK, 

o. s. má celkem 17 platných členů a tudíž není VS KRDMK  usnášeníschopné. 

Dle stanov KRDMK bylo jednání VS KRDMK odloženo o jednu hodinu. Poté mohli členové 

jednat dle jednacího řádu KRDMK a dle navrženého programu. 

 

Program zasedání Mimořádného VS KRDMK, o. s: 

1) Zahájení 

Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů 

2) Schválení jednacího řádu 

3) Partnerství v projektu Karlovarského kraje 

4) Změna stanov KRDMK 

5) Diskuse, závěr   

 

Add 1) Jednání VS KRDMK zahájila předsedkyně Hana Šnajdrová a přivítala přítomné. 

Zapisovatelkou zápisu byla zvolena Hana Šnajdrová, ověřovatelkami Denisa Morkesová a 

Marie Lencová. Mandátová a návrhová komise byla zvolena v počtu dvou členů – Hana 

Šnajdrová, Renata Jirušová. 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

Add 2) Přítomní členové schválili jednací řád 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

 

Add 3) Hana Šnajdrová informovala o projektu Nestůj a pojď! připravovaném Karlovarským 

krajem (KK). KK nabídl KRDMK partnerství v tomto projektu. Projekt je určen cílové 

skupině nezaměstnaní do 25 let a měl by využívat znalost cílové skupiny prostřednictvím 

ICM v Chebu. KRDMK by v projektu měla zajišťovat odbornou stránku a koordinovat práci 

s cílovou skupinou ve třech regionálních pracovištích – v Chebu, v Sokolově a v Karlových 

Varech. Projet si klade za cíl snížit nezaměstnanost cílové skupiny a plánuje vytvořit 15 

nových pracovních míst.  Projekt byl podán k hodnocení ESF, po zveřejnění výsledků 

případně KK vyzve KRDMK k podpisu smlouvy o partnerství.   

VS KRDMK, o. s. schvaluje partnerství a pověřuje předsedkyni Hanu Šnajdrovou 

podepsáním smlouvy o partnerství  projektu Nestůj a pojď! 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

 

 



Add 4) Hana Šnajdrová předložila návrh na změnu stanov, tak aby byly v souladu s platnou 

legislativou, tedy novým Občanským zákoníkem. Důvodem ke změně je připravované 

partnerství v projektu KK, kde poskytovatel dotace opravňuje k jejímu přijetí pouze 

organizace s upravenými stanovami. 

Stanovy navrhují změnu názvu z  KRDMK, o. s. na KRDMK, z. s. 

Dále upravuje všechny zmínky o sdružení na spolek. 

Přítomní se shodli na několika změnách přiloženého návrhu: 

a) Čl. 2 Vymezení a účel – doplnit o bod 4. KRDMK zřizuje Informační centrum pro 

mládež. 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

b) Čl. 4 Členství – vypustit body 2b (alespoň většina jeho individuálních členů, kteří 

platí členské příspěvky, jsou občané ČR mladší 26 let) 

body 3 a 4 umožňující mimořádné členství  

bod 9 V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, .. upravit na 

název organizace a sídlo. 
Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

c) Čl. 5. Valné shromáždění v bodě 2 vypustit slovo mimořádní, bod č. 7 Valné 

shromáždění je svoláváno písemně pozvánkou doplnit o specifikaci elektronickou 

pozvánkou 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

d) Čl. 11 Zrušení a zánik spolku bod jedna nahradit slovo zrušuje slovem ruší 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

e) Čl. 11 Obecná ustanovení přečíslovat na Čl. 12 Obecná ustanovení, v bodě 1 upravit 

název orgánu z představenstva na Radu a upravit pořadí slov z „Je ustanovena podle 

potřeby představenstvem.“ na „Je ustanovena Radou podle potřeby.“ 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

KRDMK schvaluje návrh na změnu stanov s výše uvedenými schválenými protinávrhy. 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

KRDMK ukládá Haně Šnajdrové zajistit zápis KRDMK, z. s. u Rejstříkového soudu. 

Pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

 

Zapsala:       Ověřila: 

Hana Šnajdrová      Denisa Morkesová 

 

 

 

        Marie Lencová  


