
 
Zápis z 1. členské schůze Aktovky 

 
První členská schůze se konala dne 23.9.2010 od 19:00 na sídle sdružení Žimrovice 25, 

Hradec nad Moravicí. Schůze se zúčastnili 4 členové, z toho 3 s hlasovacím právem, 2 
členové se omluvili předem.  
 
Program schůze byl následující: 
 
1. Zahájení 
Prezident Aktovky v 19:00 vítá všechny členy Aktovky, kteří si našli čas na 1. členskou 
schůzi. Děkuje jim za podporu Aktovky a za její vznik. Prezident konstatuje, že schůze je 
usnášeníschopnou a navrhuje hlasovat o programu schůze. 
 
2. Program schůze 
Prezident přečetl program schůze dle pozvánky na členskou schůzi. Všichni přítomní členové 
s hlasovacím právem odsouhlasili program schůze. 
 
Usnesení 1/1 – Členská schůze schvaluje program členské schůze v pořadí uvedeném na 
pozvánce 
 
3. Prezident přednesl zprávu o členské základně.  
4. Schvalování zprávy o stavu členské základny. 
 
Usnesení ½ - Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny 
 
5. Prezident přednesl zprávu o hospodaření sdružení 
 
Usnesení1/3 -  Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření sdružení 
 
6. Program činnosti do budoucna 
Prezident přednáší návrh na činnost do budoucna. Jmenuje 10 víkendových akcí pro děti a 
mládež, které chce uskutečnit v několika následujících letech. Přednáší také návrh na letní a 
zimní tábor, pořádání jednodenních výletů a turnajů.  
Ostatní členové přicházejí se svými návrhy na činnost. Jako zajímavé a uskutečnitelné se jeví 
akce Maškarní ples, ples sdružení, církevní silvestr, přednášky pro děti, přednášky pro rodiče, 
exkurze.  
 
Usnesení ¼ - Členská schůze schvaluje program činnosti 
 
7. Program činnosti na školní rok 2010/2011 
Členská schůze vybrala 6 akcí, které chce uskutečnit během školního roku 2010/2011 pro děti 
a mládež. Byly vybrány také termíny těchto akcí. 
Akce pro školní rok 2010/2011 

• Církevní silvestr – 26.-28.11.2010 
• Zimní výlet na Lysou Horu – 30.12.2010 
• Ples (pravděpodobně 25.2.2011) 
• Turnaj v pingpongu (18.3. 2011) 
• Víkendová vařečka (29.4.-1.5.2011)  



 
• Letní stanový tábor (2.-16.7.2011)    

 
Usnesení 1/5 – Členská schůze schvaluje program činnosti na školní rok 2010/2011 
 
 
8. Diskuze 
V diskuzi zazněl návrh na výrobu kartiček pro členy Aktovky. Došlo k hlasování, kde byli 
všichni členové pro vyrobení kartiček pro členy Aktovky. S tím souvisí výroba razítka 
Aktovky. Výrobu razítka zajistí Marie Hennigová v Olomouci. 
 
Usnesení 1/6 – Členská schůze schvaluje výrobu kartiček pro členy Aktovky 
 
9. Volba revizního komisaře 
Prezident navrhl Marii Hennigovou jako aspiranta na revizního komisaře. Dal poté hlasovat o 
volbě revizního komisaře. 
 
Usnesení 1/7 – Členská schůze schvaluje volbu revizního komisaře. 2 hlasy pro, 0 proti, 1 se 
zdržel hlasování 
 
10. Závěr 
Prezident děkuje všem členům za účast na 1. členské schůzi Aktovky a ukončuje 1. členskou 
schůzi Aktovky slavnostním přípitkem ve 20:45. 
 
 
Antonín Hennig 
Prezident Aktovky 
 
 
 
Kontrola: 
Mgr. Pavla Hennigová 


