Zápis z jednání valné hromady Obce spisovatelů ČR
ze dne 8. prosince 2018, Praha

I.

Valná hromada Obce spisovatelů ČR (dále „spolek) byla řádně sezvána mailem
dne 2. listopadu 2018, svolavatelem byl Bc. Tomáš Magnusek, předseda spolku.
Místem konání valné hromady se stal Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské
nám. 2, začátek jednání byl ohlášen na 10,00 hodin.

II.

Ke dni konání valné hromady má spolek 128 řádných členů.

III.

Dne 8. prosince 2018 v 10,00 hodin je jednací místnosti 52 osob, valnou hromadu
řídí Daniela Kovářová. Potřebné kvorum požadované čl. 11 písm. b) platných
Stanov spolku činí 65 osob, proto se valná hromada přerušena na jednu hodinu.

IV.

V průběhu neoficiální části přednáší zdravici primátor hlavního města Prahy
Zdeněk Hřib a účastníci minutou ticha ctí památku spisovatelů, kteří v průběhu
uplynulého roku opustili řady spolku. Tomáš Magnusek podává přítomným
informaci o znovuspuštění webových stránek spolku a vyslovuje poděkování Pavlu
Skramlíkovi za administraci stránek v minulosti a Františku Tylšarovi za
administraci blogu a převzetí správy webu. Předseda spolku dále děkuje všem
členům orgánů spolku za jejich činnost od posledních voleb.

V.

V 11,05 hodin moderující zahajuje oficiální část. Přítomní aklamací volí volební
komisi ve složení Alois Marhoul, Otto Hejnic a Radim Uzel (pro: optická většina,
proti: nikdo, zdržel se: nikdo) a návrhovou komisi ve složení Ivo Harák, Hana
Hosnedlová a Jaroslava Málková (pro: optická většina, proti: nikdo, zdržel se:
nikdo).

VI.

V 11,10 hod jsou zahájeny volby do orgánů spolku. Do Rady OS kandidují tito
členové spolku: Jan Cimický, Ondřej Hník, Hana Hosnedlová, Tomáš Magnusek,
Jaroslava Málková, Alois Marhoul, Hana Mudrová, Olga Nytrová, Lydie
Romanská, Josef Šmajs a Františka Vrbenská. Do Revizní komise kandidují tito
členové spolku: Ivo Harák, Otto Hejnic, Vlado Ríša.

VII.

Předseda spolku Tomáš Magnusek přednáší zprávu o činnosti spolku a zprávu o
hospodaření spolku.

VIII.

Se svými příspěvky k činnostem jednotlivých oblastí a regionů vystupují Lydie
Romanská, Olga Nytrová, Alois Marhoul, Jaroslava Málková, Františka Vrbenská,
Vlado Ríša a Hanka Hosnedlová.

IX.

V 11,30 hodin moderující ukončuje volby a volební komise odchází sčítat
hlasovací lístky.

X.

Poté je zahájena diskuse z pléna, v níž vystupují Luboš Faltejsek a Václav Gruber.

XI.

Poté Tomáš Magnusek přednáší návrh, aby valná hromada poskytla Radě spolku
souhlas s tím, že by členové spolku starší 80 let nemuseli platit členský příspěvek a
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stali se mimořádnými členy spolu ve smyslu čl. 7 Stanov. Následuje hlasování
(aklamací), v němž je tento návrh přijat (pro: optická většina, proti: nikdo, zdržel
se: 1).
XII.

Člen volební komise Radim Uzel vyhlašuje výsledky voleb: v tajných volbách
zvolila valná hromada do Rady spolku tyto své členy: Jan Cimický, Ondřej Hník,
Hana Hosnedlová, Tomáš Magnusek, Jaroslava Málková, Alois Marhoul, Hana
Mudrová, Olga Nytrová, Lydie Romanská, Josef Šmajs a Františka Vrbenská a do
Revizní komise spolku tyto členy Ivo Harák, Otto Hejnic, Vlado Ríša.

XIII.

Nejsou další zájemci o diskusi, proto návrhová komise předkládá valné hromadě
ke schválení následující usnesení:
Valná hromada
a) volí Rady ve složení: Jan Cimický, Ondřej Hník, Hana Hosnedlová, Tomáš
Magnusek, Jaroslava Málková, Alois Marhoul, Hana Mudrová, Olga Nytrová,
Lydie Romanská, Josef Šmajs a Františka Vrbenská;
b) volí Revizní komisi ve složení: Ivo Harák, Otto Hejnic, Vlado Ríša;
a) schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření spolku;
b) schvaluje změnu sídla spolku (nová adresa: Herecký dům Viktorka, Ratibořice
12, Česká Skalice).
c) souhlasí, aby členové starší 80 let nemuseli platit členský příspěvek a stali se
mimořádnými členy spolku.
Následují veřejné volby (pro: optická většina, proti: nikdo, zdržel se: nikdo),
v nichž je usnesení přijato.

XIV. Ve 12,05 hodin je valná hromada spolku ukončena.
Zapsala: Daniela Kovářová
Ověřil: Tomáš Magnusek
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