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Zápis z valné hromady sdružení Pakulura o. s. konané 24. 6. 2017 
1. Zahájení, uvítání 

2. Kontrola usnášeníschopnosti – valná hromada je usnášeníschopná (přítomno 7 členů spolku, z 
toho 3 členové výboru; nepřítomný 1 (Vladimír Rokoský)) 

3. Volba předsedy valné hromady, volba sčitatele, volba zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 

a. Valná hromada rozhoduje o tom, že předsedou valné hromady je stávající 
místopředseda sdružení Martin Prokop 

b. Valná hromada rozhoduje o tom, že sčitatelem je Filip Kačer 

c. Valná hromada rozhoduje o tom, že zapisovatelem je Václava Pavlíková 

d. Valná hromada rozhoduje o tom, že ověřovatelem je Petr Diviš 

4. Rozhodnutí o změně názvu sdružení 

a. Nový název je Pakultura z. s. – přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

5. Rozhodnutí o změně stanov sdružení 

a. Valná hromada schvaluje znění stanov, jak bylo přiloženo k pozvánce ze dne 12. 6. 2017 
– přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

6. Volba předsedy a místopředsedů spolku – přijato (5 pro, 0 proti, 2 se zdrželo) 

a. Novými členy výboru spolku jsou: 

i. Martin Prokop, bytem Vilová 182, 394 26 Lukavec, r. č. 880102/1625 

ii. Václava Pavlíková, bytem U parku 750, 395 01 Pacov, r. č. 895927/1288 

iii. Filip Kačer, bytem Antonína Sovy 541, 395 01 Pacov, r. č. 890116/1544 

b. Přičemž předsedou spolku je Martin Prokop a místopředsedy jsou Václava Pavlíková a 
Filip Kačer 

7. Volba pokladníka a revizora spolku 

a. Pokladníkem je Martin Prokop, bytem Vilová 182, 394 26 Lukavec, r. č. 
880102/1625 – přijato (6 pro, 0 proti, 1 se zdrželo) 

b. Revizorem je Petr Diviš, bytem Truhlářská 574, 395 01 Pacov, r. č. 
860629/1639 – přijato (6 pro, 0 proti, 1 se zdrželo) 

8. Rozhodnutí o stanovení členských příspěvků – přijato (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

a. Členské příspěvky jsou dobrovolné, výše je stanovena na 100 Kč pro rok 2017. 

b. Výše poplatků pro příští rok bude stanovena na další valné hromadě. 

9. Diskuse  

a. Nové vedení sdružení (úkoly, závazky, výhledy) 
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b. Diskuse nad proběhlými akcemi sdružení 

c. Plány činnosti pro tento rok 

d. Organizace činnosti 

e. Stanovené termínu nové schůze 

10. Závěr schůze 

 


