
                                            

 
 

ZÁPIS ze VII. Valné hromady MYGRA-CZ, z.s. 
________________________________________________________________________________ 

 
Valná hromada konaná dne 15. října 2016 od 10.30 hodin 

v salonku restaurace U Dobré myšlenky, Podskalská 27, Praha 2. 
 
 
 
 
Počet přítomných:            členů řádných:   84  (z toho 68 v zastoupení – Plná moc)                             
                                    členů přidružených:   14   (z toho 7 v zastoupení – Plná moc)                             
                                                                                  jmenovitá účast viz presenční listina, která je 2. přílohou zápisu 

                                 

 
 
 
Výbor MYGRA-CZ: Miriam Křivková 
                                       Helena Brůhová 
                                       Kateřina Jarolímková 
 
 
 
Program:          
 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MYGRA-CZ, z.s. 

2. Volba řídícího a zapisovatele  

3. Volba mandátové a návrhové komise 

4. Přednesení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2015 

5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2015 

6. Plán činnosti na rok 2017 

7. Diskuze 

8. Schválení usnesení VH 

9. Závěr 

 

 

 

Přílohy:   1.  pozvánka  

                    2.  podpisový arch a Plné moci 
                    3.  plán činnosti 2017 
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        Zasedání VII. Valné hromady bylo veřejné. 

        Jednání VII. Valné hromady bylo zahájeno v 10.50 hodin. 

        Všechna hlasování probíhala aklamací, Valná hromada nerozhodla, aby se hlasovalo tajně. 

 

1)   Zahajovací slovo předsedkyně  
      - předsedkyně Miriam Křivková přivítala účastníky VII. Valné hromady  
       - schválení programu VII. Valné hromady 
         HL 1 (aklamací):  PRO – 98 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů 
 

2)   Volba řídícího a zapisovatele VII. Valné hromady 
       - řídící byla výborem navržena Miriam Křivková  
          HL 2 (aklamací):    PRO – 98 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů 
        - zapisovatelkou Miriam Křivková  
          HL 3 (aklamací):    PRO – 98 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů 

             

3)   Volba mandátové a návrhové komise 
       - HL 4 (aklamací):  všemi hlasy přítomných členů zvolena mandátová komise ve složení: 
          ing. Petr Crha, Libuše Horčicová 
       - HL 5 (aklamací):  všemi hlasy přítomných členů zvolena návrhová komise ve složení: 
          Miriam Křivková – dle platných stanov může tuto funkci po usnesení VH zastávat řídící VH 
       - mandátová komise osvědčila usnášení schopnost VH a konstatovala 98 přítomných členů, z toho:  
          84 řádných a 14 přidružených 
        - hlasovací kvorum:   57 hlasů (při počtu 112 členů) 

 

4)   Výroční zpráva a zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 
       - přednesla předsedkyně Miriam Křivková  

        

5)   Schválení Výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2015 
       - HL 6 (aklamací):  98 hlasy přítomných členů byla schválena Výroční zpráva za rok 2015  
       - HL 7 (aklamací):  98 hlasy přítomných členů byla schválena zpráva o hospodaření za rok 2015 

 

6)   Plán činnosti MYGRA-CZ, z.s. na rok 2017 
       - přednesla předsedkyně Miriam Křivková 
       - HL 8 (aklamací):  98 hlasy přítomných členů byl schválen Plán činnosti na rok 2017 
 

7)   Diskuze 
       - registr pacientů MG 
       - dotaz na změnu bankovního ústavu – poplatky 
       - poděkování výboru za jeho dosavadní práci 
 

8)   Usnesení VII. Valné hromady 
        - VH schválila Výroční zprávu za rok 2015 

 - VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2015 

 - HL 9 (aklamací): 98 hlasy přítomných členů bylo schváleno usnesení VII. VH 

 

9)    Závěr 
- na závěr předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast, kterou prokázali svůj aktivní zájem na činnosti spolku 
 

        
 
 

V Praze dne 18. října 2016  
zapsala:  Miriam Křivková           
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