
Zápis ze zasedánI valné hromady

Fan clubu hokejové Sparty, os.

SdruenI: Fan club hokejové Sparty, 0.5. se sIdlem Za Elektrárnou 419/1, 17000 Praha 7

TermIn konánI: 23. 6. 2016 od 18:00

MIsto konánI: vejk restaurant U Brãzdü, U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9

Svolavatel: Ing. Igor Nëmec, pedseda sdruenI a pedsedajIcI valné hromadë

Program:

18:00 — 18:15: Prezence lenO (podepisovãnI prezennI listiny)

18:15 — 18:20: ZahájenI zasedãnI valné hromady a pivItãnI pItomn’’ch IenO vetnë zprãvy o

usnãenIschopnosti valné hromady

18:20 — 18:40: Zpráva o hospodaenI sdruenI

18:40 — 19:00: PedstavenI návrhu pedsedy na reorganizaci FanClubu

19:00 — 19:30: Diskuse o nãvrhu pedsedy

19:30 — 19:40: UsnesenI / hlasovánI o návrhu

19:40 — 19:50: Závërené slovo a oficiálnI ukonenI zasedánI

19:50 — 21:00: Ostatné / diskuse

Valná hromada Fan clubu hokejové Sparty, 0.5. (dale jen FanClub) byla svolána prostednictvIm

emailu, kter’’ byl lenüm sdrueni zaslãn s vice ne mësInIm pedstihem. Fyzicky bylo pfitomno 36

IenO a pInch moci bylo poskytnuto 22, tudi byla valná hromada usnáenIschopná, jeIiko poet

disponibilnich hiasO tvoil nadpolovinI vétinu vech lenO sdrueni starIch 18 let, kter’ch je 87

(celkem mëlo sdruenI ke dni valné hromady 98 lenO vetnë lenO mladIch 18 let, tudI bez

hiasovaciho práva).

PrItomnI lenové FanClubu byli seznãmeni s poãten’’m a konen’m zCistatkem na ütu za

obdobi posledni sezOny 2015/2016 vetnë moThosti nãhlednutI na podrobné vyütovánijednotliv’ch

poloek za poslednI 4 roky. K hospodaenI FanClubu nebyly vzneseny ádné relevantnI pipomInky.

HlavnIm bodem zasedáni valné hromady bylo pedstavenI návrhu dosavadnIho pedsedy na

reorganizaci FanClubu, kter’ spoiva ye zruenI momentálnIho sdruenI figurujIcIho pod oficiálnim

názvem ,,Fan club hokejové Sparty, o.s.” a zaloenI nového sdruenI, resp. spolku podle nového

obanského zákoniku, jménem ,,Sparta Hockey Supporters, z.s.”. 0 detailech byli lenové srozumëni ye

svolãvacim emailu a pedseda na valné hromadë zopakoval hlavni aspekty tohoto kroku. Po krátké

diskusi se plynule pelo k hlasovánI s tim, e pedseda upozornil na skutenost, e pokud se danç’ krok

neodhiasuje, bude podle platnch stanov poteba zvolit nové pedstavenstvo FanClubu.



V bode usnesenI a hlasovánI bylo hlasováno o následujIch otázkách s témito vsIedky:

1. ZruenI sdruenI Fan club hokejové Sparty, o.s. a zaIoenI nového spolku tak, jak bylo

pedsedou pedstaveno. PRO se vyjádiIo vech 100% pItomn’ch IenO, nikdo se

nevyslovil proti ani se nezdreI hlasovãnI.

2. Pedseda Igor Nëmec navrhnul sebe coby likvidãtora pro to, aby bylo sdruenI ádnë

zrueno podle pIatn’ch zákonO. Igor Nëmec byl zvolen Iikvodátorem sdruenI vemi 100%

pItomn’mi Ieny, nikdo se nevyslovil proti ani se nezdreI hlasovánI.

3. Jednohlasnë bylo take odhlasováno, e veker’ finannI a jin’ majetek, kter’m FanClub

disponuje, bude poukãzán na novë zaloen spolek (viz ve).

4. Pedseda konstatoval, e pa üspëném hlasovánI o pedchozIm návrhu zaniká v’znam

volby nového pedstavenstva FanClubu.

Po ovëenI tohoto zápisu se dosavadnI pedseda Igor Nëmec zavazuje podniknout potebné

kroky z ádnému zruenI tohoto sdruenI a zaIoenI nového spolku.

V Praze dne 7. 7. 2016

Igor Nëmec

pedseda pedstavenstva

V Praze dne 7. 7. 2016

Marek LIpa

ovëovateI zápisu


