
 

 

Zápis z členské schůze 

DO ZUŠ Vimperk, z. s. 

online formulář (docs.google.com) 27. 1. - 31. 1. 2021 

  

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla členská schůze distanční formou včetně 

hlasování o změně stanov spolku. 

Hlasovací formulář vyplnilo 51 členů (z celkového počtu 92 členů) spolku ve dnech               

27. 1. - 31. 1. 2021. 

 

  Hlasování dle jednotlivých bodů: 

Vyúčtování soustředění léto 2020    51x - nemám připomínku  

 

Hospodaření DO ZUŠ Vimperk, z.s. za rok 2020 49x - souhlasím 

          2x - zdržel se hlasování   

 

Možnost vyjádření k bodu „Hospodaření DO ZUŠ Vimperk, z.s. za rok 2020 

        51x - nemám připomínku 

 

Hospodaření DO ZUŠ Vimperk, z.s. - příjmy, výdaje 49x - souhlasím 

          2x - zdržel se hlasování 

 

Možnost vyjádření k bodu „Hospodaření DO ZUŠ Vimperk, z.s. - příjmy, výdaje“ 

        49x - souhlasím 

          2x - zdržel se hlasování 

 

 

 



 

 

Činnost DO Vimperk v roce 2020, plán na rok 2021 51x - nemám připomínku 

 

 

Změna stanov DO ZUŠ Vimperk, z.s. - Stanovy - článek V, oddíl 2, písmeno "a" 

(prodloužení mandátu členů výboru z 5 na 6 let) 

        51x - souhlasím 

 

Změna stanov DO ZUŠ Vimperk, z.s. - Stanovy - článek IV, článek 3 

(přijetí nového člena) 

        51x - souhlasím 

 

Členský poplatek na rok 2021. Stanovy - článek IV, číslo 2 

(zachování členského poplatku ve výši 100,-- Kč) 

        50x - souhlasím 

           1x - zdržel se hlasování 

 

Diskuze, příspěvky 
 

     V případech úpravy stanov by asi měl být v textu návrhu uveden příslušný měněný článek 
stanov přesně v novém znění tak, aby "přiložením" ke stávajícímu znění stanov upravovaný 
text organicky nahradil a novelizované znění stanov mělo stejnou strukturu a formu.  
 
     Děkuji za Vaši práci, čas a energii a pevně veřím, že bude zase vše normální :-) 
 
     Držíme palce celé dechovce i "ZUŠce" za brzké lepší pracovní podmínky! Zůstaňte zdraví a 
hraví! 
 
      

zapsal: Jan Hrdlička, člen výboru ________________________ 
 
 
 

ověřil: Mgr. Zdeňka Zámečníková, předsedkyně výboru _______________________ 


