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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ISKÉRKA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Iskérka – občanské sdružení, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 534, IČO: 270 26 094 (dále jen 
Sdružení) 
 
Datum: 18.4.2013  
Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Chodská 534, 75661 Rožnov pod Radhoštěm  
Čas: 17:00  
 
Přítomni: Vašková Dolores, Souralová Radana, Chroboková Lenka, Tichá Tereza, Mikulášková 
Jarmila, Malina Jiří, Jbaili Alena, Tichá Hana, Kadlubiec Miroslav, Kovářová Martina  
 
 
1. Zahájení  
 
Valnou hromadu zahájila Tereza Tichá. Všechny přítomné pozdravila a poté je seznámila s obsahem 
programu.  
 
Následující členové Sdružení byli omluveni: 
 
Mikolajková Blanka, Jašková Lenka, Lapčík Drahomír, Zbudilová Zuzana, Polášek Jiří, Tomková 
Alena, Dordová Hana, Křeménková Vlasta, Bajer Vojtěch 
 
2. Volba sčitatelů a zapisovatele  
 
Návrh na volbu sčitatele hlasů – Kovářová Martina. Návrh byl odhlasován jednohlasně.  
Návrh na volbu zapisovatele na valné hromadě – Tichá Tereza. Návrh byl odhlasován jednohlasně. 
Návrh na volbu předsedy valné hromady – Tichá Tereza. Návrh byl odhlasován jednohlasně.  
 
3. Usnášeníschopnost valné hromady 
 
Dle čl. VII., odst. 5 stanov Sdružení, je valná hromada usnášeníschopná, pokud je přítomna 
nadpoloviční většina členů Sdružení. 
 
Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada Sdružení je usnášeníschopná. 
 
4. Schválení zprávy kontrolní komise a výroční zprávy za rok 2012  
 
Mikulášková Jarmila za kontrolní komisi konstatovala, že kontrolní komise v účetnictví za rok 2012 
neshledala nedostatky.   
Dále byli přítomní členové sdružení seznámeni se zněním výroční zprávy za rok 2012 – včetně zprávy o 
činnosti a hospodaření sdružení v tomto roce.  
 
Valná hromada hlasovala o schválení výroční zprávy včetně zprávy o hospodaření. Výroční zpráva byla 
schválena jednohlasně. 
 
5. Schválení darovací smlouvy a pověření statutárního zástupce k uzavření darovací smlouvy 
 
Přítomným členům byl předložen k odsouhlasení návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je 
darování movitého majetku a finančních prostředků, která má být uzavřena mezi Sdružením jako 
dárcem a Iskérka o.p.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 534, PSČ 756 61, IČO: 286 47 912 
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(dále jen Iskérka o.p.s.) jako obdarovanou, ve formě uvedené v příloze tohoto zápisu (dále jen 
Darovací smlouva). 
 
Přítomní členové Sdružení byli vyzváni, aby se vyjádřili k návrhu Darovací smlouvy. Následovala 
debata. 
 
5. Hlasování – souhlas k uzavření Darovací smlouvy 
 
Valná hromada hlasovala o udělení souhlasu s uzavřením Darovací smlouvy v tomto znění:  
 
„Valná hromada schvaluje uzavření Darovací smlouvy ve znění, které tvoří přílohu k tomuto zápisu z 
valné hromady a pověřuje statutární orgán Sdružení, aby Darovací smlouvu za Sdružení uzavřel“. 
 
Návrh byl odhlasován jednohlasně. 
 
6. Plán činnosti na rok 2013 a 2014 
 
Přítomní členové byli informováni o tom, že v roce 2013 bude sdružení realizovat projekt financovaný 
z ESF „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“, který vede 
Alena Vašků. Tento projekt bude ukončen 31.12.2013. Po tomto datu bude probíhat závěrečné 
vyúčtování projektu – předpoklad je do 30.6.2014.  
 
Protože další činnost občanského sdružení Iskérka (kromě zmíněného projektu) byla převzata organizací 
Iskérka obecně prospěšná společnost, bylo navrženo, aby po uzavření a vyúčtování výše uvedeného 
projektu byla činnost občanského sdružení Iskérka zcela ukončena a aby toto sdružení bylo rozpuštěno. 
V takovém případě by se valná hromada sešla v roce 2014 (po skončení a celkovém vyúčtování 
zmíněného projektu), seznámila se s hospodařením a výroční zprávou za rok 2013 a rozpustila by 
občanské sdružení s určením, na koho přejde majetek, finance a případné závazky nebo pohledávky 
sdružení ke dni jeho rozpuštění (předpoklad je, že na Iskérka o.p.s., protože tato organizace převzala 
dosavadní činnost občanského sdružení a bude v ní dále pokračovat).   
 
Valná hromada hlasovala o plánu činnosti na rok 2013. Návrh byl schválen jednohlasně. 
Valná hromada hlasovala o záměru ukončit činnost občanského sdružení Iskérka po ukončení a 
vyúčtování projektu „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“. 
Návrh byl schválen jednohlasně. 
 
7. Zakončení  
 
Předseda ukončil valnou hromadu Sdružení v 18:00. 
 
 
Zapsal: Tereza Tichá  
 
Podepsal 
 
 
 
…………………………… 
Zapisovatel 
 
 
…………………………… 
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předseda valné hromady 
 
 
 
 
…………………………… 
statutární zástupce Sdružení 
 
 
 
 
…………………………… 
statutární zástupce Sdružení 
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PŘÍLOHA 1 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 


