SPOLEČNOST JÍZDY KRÁLŮ, zapsaný spolek
Zápis z členské schůze
Místo konání: Klub sportu a kultury Vlčnov č.p. 186. 687 61 Vlčnov
Termín konání: 15. března 2019 v 17.30 hodin
Přítomni: členové spolku dle prezenční listiny (viz: Příloha č. 1)_________________________
1.Prezence účastníků (17.00 – 17.30)
•
•

Schůzi vedla paní Marta Kondrová, st.
Protože se nedostavil potřebný počet členů a schůze nebyla usnášení schopná, byl odložen
začátek na 18.00, počet přítomných členů 45.
2. Zahájení schůze v 18.00 hodin
3. Schválení programu – dle rozpisu (příloha č. 2)
• Program byl aklamací schválen jednohlasně
4. Volba volební komise
Vítězslav Staroba – pro všichni, proti 0, zdržel se 1
Marie Schubertová – pro všichni, proti 0, zdržel se 1
Barbora Chvilíčková – pro všichni, proti 0, zdržel se 1
5. Volba návrhová komise
Dušan Vráblík – pro všichni, proti 0, zdržel se 1
Josef Pavelčík ml. – pro všichni, proti 0, zdržel se 1
6. Zpráva o činnosti
• předseda Společnosti JK Antonín Pavelčík
Vydání velkého kalendáře, reedice úspěšného kalendáře na rok 2000.
Malé kalendáříky se také vydali za velké pomoci pomoci členky a dcery M. Vráblíkové. Běžně se tisklo
3000 ks, letos jen 1200 ks. Velká řada činností je popsána v knize Ozvěny Vlčnova.
7. Zpráva o hospodaření
• přečetl Josef Kužela dle rozpisu p. Rohlíkové (příloha č. 3)
8. Zpráva o majetku a stavu závazků
• Marie Schubertová (příloha č. 4)
9. Zpráva revizní komise
• Marie Schubertová (příloha č. 5).
Poděkování a uznání p. Rohlíkové za vzorné vedení účetnictví
10. Informace o GDPR
• Zdeňka Brandysová
Osobní údaje eviduje Společnost dle přihlášek, ze zákona. Jedná se o jméno, příjmení, adresy z
důvodu vybírání členských příspěvků, posílání pozvánek, informací atd.
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Tyto údaje by měla vést tak, aby nebyly zneužitelné. Zatím není vypracován vnitřní předpis, je
potřeba jej dopracovat. Na zveřejňování fotografií a dalších osobních údajů by musel být ode všech
písemný souhlas.
11. Volba nových členů výboru
Protože dva členové výboru podali rezignaci, je potřeba doplnit výbor celkem na devět členů
Rezignaci podali: Ing. Antonín Pavelčík a Marie Rohlíková (příloha č. 6)
Jmený návrh podávají stávající členové výboru takto: Jan Pijáček, Ing. Miroslava Vráblíková, Mgr.
Marta Kondrová a Zdeňka Brandysová.
• Volba nových členů:
Jan Pijáček – pro 44, proti 0, zdržel se 1
Ing. Miroslava Vráblíková – pro 44, proti 0, zdržel se 1
Mgr. Marta Kondrová – pro 44, proti 0, zdržel se 1
Zdeňka Brandysová – pro 44, proti 0, zdržel se 1
12. Rozloučení s panem A. Pavelčíkem a paní M. Rohlíkovou
• Slovo A. Pavelčík – shrnutí své činnosti, vysvětlení důvodů odchodu, především je to ze
zdravotních důvodů, poděkování všem spolupracovníkům za dlouholetou pomoc
M. Vráblíková poprosila, aby p. Pavelčík vybral 3 věci, které jsou pro něj nejlepší, na co je pyšný, co
Společnost dokázala.
1. Přehlídka 81 variant vlčnovských krojů, Vlčnov
2. Světová výstava EXPO 2000, Hannover
3. Zápis jízdy králů do Seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO
• Nový výbor se odebral k jednání. Po návratu seznámila s jednáním výboru
M. Schubertová: Protože se pan Kužela vzdal funkce místopředsedy, proběhly volby nového
předsedy a místopředsedy: předseda – Jan Pijáček, místopředsedkyně – Zdeňka Brandysová
13. Diskuze a občerstvení
• Nový předsedova J. Pijáček poděkoval panu Pavelčíkovi za dosavadní práci. Vzpomněl
společné aktivity. Poděkoval manželce a rodině. Předání dárků odstupujícím členům výboru.
• Vystoupil starosta J. Matušík – poděkování jménem rady a zastupitelů
• Místostarostka M. Mošťková – společná vzpomínka a poděkování
• Z. Brandysová přečetla omluvné dopisy nepřítomných členů – p. Horňáčka z Bratislavy, J.
Pospíšila, M. Zitka, J. Sýkory z Vlčnova u Chrudimi.
• J. Kužela také omluvil další členy.

Ve Vlčnově 15. 3. 2019
Zapsala: Petra Kučerová Brandysová
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