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Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení 
 

Knihovna pro všechny, občanské sdružení  

se sídlem Kobližná 4, 601 50 Brno 
 

1) Na schůzi bylo konstatováno, že zakládajícími členy sdružení jsou: 

Ing. Libuše Nivnická 

PhDr. Hana Vacková 

Lenka Střítecká 

Mgr. Eva Vojtíšková 

 

2) Ing. Libuše Nivnická seznámila přítomné s obsahem stanov sdružení a vyzvala zájemce, 

aby vyplnili členský formulář a tím se stali členy sdružení. 

 

3) Po vyplnění členského formuláře bylo konstatováno, že sdružení má ke dni 21. 2. 2014              

4 členy. Na této ustavující schůzi byli 4 přítomni, omluveni 0. Členská schůze tedy je                         

v souladu s čl. XI. stanov usnášeníschopná. 

 

4) PhDr. Hana Vacková navrhla jmenovat zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Mgr. Eva Vojtíšková – zapisovatelka zápisu 

Lenka Střítecká – ověřovatelka zápisu 

Pro hlasovalo 4 členů, proti 0, zdrželo se 0 ze 4 přítomných členů. 

 

Tento návrh byl dle výše uvedeného hlasování schválen. Členskou schůzí byli zvoleni: 

Mgr. Eva Vojtíšková – zapisovatelka zápisu 

Lenka Střítecká – ověřovatelka zápisu 

 

5) Lenka Střítecká navrhla do výboru sdružení dle stanov uvedených v čl. XII. jmenovat: 

Ing. Libuše Nivnická 

PhDr. Hana Vacková 

Mgr. Eva Vojtíšková 

 

Tento navržený výbor je v souladu se stanovami volen na dobu tří let a je oprávněn jednat za 

občanské sdružení. 

Pro hlasovali 4 členové, proti 0, zdrželo se 0 ze 4 přítomných členů. 

 

Tento návrh byl dle výše uvedeného hlasování schválen. Výbor tedy byl zvolen ve složení: 

Ing. Libuše Nivnická 

PhDr. Hana Vacková 

Mgr. Eva Vojtíšková 

 

6) Členka výboru Mgr. Eva Vojtíšková navrhla hlasovat o předsedovi sdružení dle stanov 

uvedených v čl. XII., jako kandidátka byla navržena Ing. Libuše Nivnická. 

Pro hlasovali 3 členové výboru, proti 0, zdrželo se 0 ze 3 přítomných členů. Předsedou 

sdružení byla jmenována Ing. Libuše Nivnická. 

 

7) Členka výboru Mgr. Eva Vojtíšková navrhla hlasovat o místopředsedovi sdružení dle 

stanov uvedených v čl. XII., jako kandidátka byla navržena PhDr. Hana Vacková. 

Pro hlasovali 3 členové výboru, proti 0, zdrželo se 0 ze 3 přítomných členů. Předsedou 

sdružení byla jmenována PhDr. Hana Vacková. 



2 

 

8)  PhDr. Hana Vacková navrhla jmenovat hospodáře výboru dle stanov uvedených v čl. XII. 

Navržena byla Mgr. Eva Vojtíšková 

Pro hlasovali 3 členové výboru, proti 0, zdrželo se 0 ze 3 přítomných členů. Hospodářem 

sdružení byla jmenována Mgr. Eva Vojtíšková. 

 

9) Ing. Libuše Nivnická navrhla ustanovit revizora sdružení. Navržena byla Lenka Střítecká. 

Pro byli 4 členové, proti 0, zdrželo se 0 ze 4 přítomných členů sdružení.  

Revizorem sdružení byla zvolena Lenka Střítecká. 

 

10) Byl projednán plán akcí plánovaných na rok 2014. 

1. pořádání kulturních akcí pro veřejnost 

2. spolupráce s ostatními kulturními institucemi  

 

 

Zápis ze schůze bude zveřejněn na webových stránkách www.kjm.cz, zde bude zveřejněna                 

i emailová adresa na dotazy a připomínky. 

 

zapsala: Mgr. Eva Vojtíšková 

ověřila:  Lenka Střítecká 

Příloha: Prezenční listina ze dne 21. 2. 2014 

              Registrační formuláře nově přijatých členů 

 

 


