
 Občanské sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves 
Vítězství 538, 691 55 Moravská Nová Ves 

Identifikační číslo: 270 02 861 

Právní forma: Spolek 

Zápis z členské schůze 

Občanského sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves  
konané dne 16.10.2015 v pohostinství U Sečkářů v Moravské Nové Vsi 

Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Volba nového vedení OS Slovácký krůžek Moravská Nová Ves 

3. Schválení stanov 

4. Diskuze 

5. Závěr 

Bod 1 Zahájení 

Schůzi OS Slovácký krůžek Moravská Nová Ves (dále jen „spolek“) svolali bývalí členové správní rady 

dne 16.10.2015. 

Bylo konstatováno, že: 

• svolání členské schůze proběhlo dle stanov způsobem v místě obvyklým,  

• OS Slovácký krůžek Moravská Nová Ves má k dnešnímu dni 60 členů, 

• dle prezenční listiny je přítomno 44 členů (nadpoloviční většina), 

• dnešní členská schůze spolku je usnášeníschopná. 

Dále bylo dohodnuto, že volba nového vedení spolku bude veřejná. 

Schůzi zahájil pan Radek Vaněk, který objasnil základní body dnešní schůze - volbu nového vedení 

spolku a revizi členské základny spolku. 

Bod 2 Volba nového vedení 

a) Jako první byl navržen pan František Gajda, člen spolku a vedoucí mužského sboru.  
Protože proti jeho navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržený s případným zvolením 
souhlasil, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 44 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Pan František Gajda byl zvolen do výboru spolku, se svým členstvím v tomto orgánu spolku souhlasí.  

b) Jako druhý byl navržen Michal Maděřič, člen spolku. 
Protože proti jeho navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržený s případným zvolením 
souhlasil, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 44  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Pan Michal Maděřič byl zvolen do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku souhlasí.  

c) Jako třetí byla navržena Leona Helešicová, členka spolku. 
Protože proti jejímu navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržená s případným zvolením 
souhlasila, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 44 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Slečna Leona Helešicová byla zvolena do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku 
souhlasí.  



d) Jako čtvrtý byl navržen pan Martin Kvasnovský, člen spolku. 
Protože proti jeho navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržený s případným zvolením 
souhlasil, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 44  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Pan Martin Kvasnovský byl zvolen do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku 
souhlasí.  

e) Jako pátý byl navržen pan Petr Sečkář, člen spolku a mužáckého sboru. 
Protože proti jeho navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržený s případným zvolením 
souhlasil, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 44  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Pan Petr Sečkář byl zvolen do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku souhlasí.  

f) Jako šestá byla navržena Pavlína Matoušková, členka spolku. 
Protože proti jejímu navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržená s případným zvolením 
souhlasila, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 43 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1 P. Matoušková 

Slečna Pavlína Matoušková byla zvolena do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku 
souhlasí.  

g) Jako sedmý byl navržen Vojtěch Matoušek, člen spolku. 

Protože proti jeho navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržený s případným zvolením 
souhlasil, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 43  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1 M. Petrášová 

Pan Vojtěch Matoušek byl zvolen do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku 
souhlasí.  

h) Jako osmá byla navržena paní Mgr. Miroslava Jančálková, členka spolku a členka zastupitelstva 
městyse Moravská Nová Ves.  

Protože proti jejímu navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržená s případným zvolením 
souhlasila, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 42  PROTI – 1 D.Jančálek ZDRŽEL SE – 1 M.Jančálková 

Paní Miroslava Jančálková byla zvolena do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku 
souhlasí.  

i) Jako devátá byla navržena paní Mgr. Hana Janulíková, členka spolku a členka zastupitelstva 
městyse Moravská Nová Ves.  

Protože proti jejímu navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržená s případným zvolením 
souhlasila, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 42  PROTI – 1 J.Janulík ZDRŽEL SE – 1 H.Janulíková 

Paní Hana Janulíková byla zvolena do výboru spolku a se svým členstvím v tomto orgánu spolku 
souhlasí.  

j) Další návrh nebyl podán, a proto členská schůze schválila, že nový výbor spolku bude pracovat 
v devítičlenném složení (uvedeno v abecedním pořadí) jako kolektivní orgán: 

František Gajda  
Leona Helešicová 
Miroslava Jančálková  
Hana Janulíková  
Martin Kvasnovský  
Michal Maděřič  
Vojtěch Matoušek  
Pavlína Matoušková  
Petr Sečkář 

k) Nový výbor spolku se shodl na tom, že na jejich pravidelné schůzky budou vždy přizváni: 
pokladník,  1.stárek a 1.stárka. 

l) Na funkci pokladní spolku byla navržena paní Jana Zugarová. 



Protože proti jejímu navržení nebyla vznesena žádná námitka a navržená s případným zvolením 
souhlasila, bylo přistoupeno k hlasování: 

PRO – 43 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1 J.Zugarová 

Paní Jana Zugarová se zvolením do funkce pokladníka spolku souhlasí. 

Bod 3 Volba předsedy 

Nově zvolení členové výboru  přistoupili k volbě předsedy spolku.  

Navržen byl pan František Gajda.  

Navržený s případným zvolením souhlasil, bylo tedy přistoupeno k hlasování: 

PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Pan František Gajda byl zvolen předsedou spolku. 

Bod 4 Schválení stanov 

Stanovy přednesl pan Radek Vaněk, připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování a 

nové stanovy, které jsou přílohou tohoto zápisu, byly schváleny v předloženém znění. 

PRO – 44 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 

Bod 5 Diskuze 

a) Pod hlavičkou Slováckého krůžku k dnešnímu dni již nebude figurovat ženský sbor. 

b) Inventarizace majetku k 31.10.2015 – zpracuje Radek Vaněk. 

c) Stav pokladny k 31.10.2015 – zpracuje Jana Zugarová. 

d) Do 15.11.2015 je potřeba podat na úřad městyse M.N Ves žádost o dotaci na rok 2016. 

e) Dívčí vínek 7.11.2015. 

f) Pan M. Košut vyslovil přání o lepší spolupráci s úřadem městyse. 

Bod 6 Ukončení schůze 

Členská schůze Slováckého krúžku Moravská Nová Ves, zapsaného spolku byla ukončena ve 21:50 
hodin. 

V Moravské Nové Vsi dne 16.10.2015 

Zapsala: Jana Zugarová 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….………… 

  František Gajda, předseda 


