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Zápis 

ze zasedání členské schůze 

 

Členskou schůzi zahájil dne 28. 6. 2020 ve 12:40 hodin předseda J. Fraj. Dle 

počtu přítomných členů uvedených na prezenční listině (příloha zápisu) je 

členská schůze usnášeníschopná a je možné pokračovat. 

Agenda 

1. Informace 

Návrh usnesení: Pověřit vyhotovením zápisu J. Hubálkovou. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Členská schůze umožňuje pozvaným hostům účastni se jednání 

členské schůze a hlásit se do diskuze. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

  

  Seznam pozvaných hostů je uveden na prezenční listině (příloha zápisu). 

 

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje agendu v předloženém znění. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 Schválená agenda: 
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2. Zpráva správní rady 

Návrh usnesení: Členská schůze přijímá zprávu správní rady v předloženém 

znění. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí snížení počtu členů správní 

rady a mění své rozhodnutí o počtu členů správní rady ze dne 11. 4. 2019 z 6 

členů správní rady na 4 členy správní rady. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

3. Výroční zprávy 

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí výroční zprávy za roky 2018 a 

2019. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Zpráva kontrolní komise 

Návrh usnesení: Členská schůze přijímá zprávu kontrolní komise v předloženém 

znění. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 
 

5. Revizní zprávy 

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí revizní zprávy za roky 2018 a 

2019. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 
 

6. Vize 2021 

Návrh usnesení: Členská schůze přijímá Vizi 2021 a pověřuje správní radu její 

realizací. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 
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7. Archa pomoci Praha 

Návrh usnesení: Členská schůze souhlasí s provozem projektu APP v rámci 

činnosti spolku dle předloženého návrhu a pověřuje správní radu dalším 

jednáním se Sborem CASD Praha Smíchov a schválením vzájemné dohody. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 
 

8. Koncepce orgánů KCP 

Návrh usnesení: Členská schůze přijímá koncepci orgánů KCP. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

9. Závěr 

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje zápis v předloženém znění. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Po schválení zápisu předseda J. Fraj ukončil jednání členské schůze poděkováním 

všem přítomným členům a hostům. 

 

Zapsala: J. Hubálková 

Schválil: J. Fraj 
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