
 

Zápis z členské schůze 

DO ZUŠ Vimperk, z. s. 

ze dne 15. 10. 2021 

 

Přítomní: dle presenční listiny 

Program: 1. zahájení 

  2. návrhy na nové členy výboru 

  3. návrhy na členy sčítací komice, zvolení sčítací komise 

  4. hlasování 

  5. akce do konce roku 2021 

  6. seznámení s hlasováním 

  7. různé 

 

 1. Předsedkyně spolku přivítala přítomné, seznámila s programem členské schůze. 

Z důvodu uplynutí funkčního období tří členů výboru k 15. 10. 2021 je nutné dovolení nových 

členů výboru. Členové výboru s končícím funkčním obdobím: 

• Petr Staněk 

• Pavel Vališ 

• Zdeňka Zámečníková 

 

 2. Předsedkyně spolku přednesla návrhy na kandidáty na členy výboru a vyzvala 

přítomné, jestli mají návrhy na jiné kandidáty. Nikdo z přítomných neměl žádný návrh. 

Členové spolku měli možnost podat návrhy formou návratky, která byla součástí pozvánky na 

členskou schůzi.  

  kandidáti na členy výboru:  1. Ing. Bohuslav Fleišmann 

      2. Petr Staněk 

      3. Mgr. Pavel Vališ, DiS. 

      4. Mgr. Zdeňka Zámečníková 

 

  



 

3. Předsedkyně spolku přednesla návrhy na členy sčítací komise (Jan Hrdlička, Tomáš 

Tobisch – členové výboru) a vyzvala přítomné o návrh na třetího člena z přítomných. Členská 

schůze vyzvala Michaelu Jůzkovou k doplnění komise. Paní Jůzková toto přijala. Členská 

schůze všechny tři kandidáty jednomyslně přijala. Předsedou sčítací komise byl zvolen Jan 

Hrdlička. 

 

 4. Přítomným byly rozdány hlasovací lístky se jmény kandidátů. Bylo odevzdáno 

celkem 58 lístků. Všechny hlasovací lístky byly platné. 

 

 5. Ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ seznámil přítomné s akcemi do konce roku 2021. 

Jako první zmínil účast na soutěži v Ostravě. Seznámil přítomné s průběhem akce. Dále pak 

zmínil Vánoční koncerty a jejich organizaci. 

 

 6. Jan Hrdlička seznámil přítomné s výsledky hlasování: 

• Bohuslav Fleišmann – 42 hlasů 

• Petr Staněk – 57 hlasů 

• Pavel Vališ – 52 hlasů 

• Zdeňka Zámečníková – 23 hlasů 

Za nové členy výboru DO ZUŠ Vimperk, z. s. byli zvoleni: Bohuslav Fleišmann, Petr Staněk, 

Pavel Vališ. Členská schůze akceptovala výsledky hlasování a všichni noví členové přijali 

členství ve výboru. 

 

 7. Předsedkyně spolku vyzvala přítomné k diskuzi. Žádný člen neměl připomínky. Dále 

pak poděkovala přítomným a popřála novým členům výboru úspěšné funkční období. 

Členové poděkovali paní Zámečníkové za práci předsedy spolku.  

 

 

 

 

 

 

 

zapsal: Jan Hrdlička 


