
 
 

Zápis z valné hromady spolku Campamento ’99, z.s. 

Datum: 18.10.2015 
 

Valná hromada Campamenta ’99, o.s., se sešla v neděli 18.10.2015 v počtu 14 členů (z 19) 

Byly projednány tyto body: 
 

(1) Členská základna 
- Valná hromada ponechala výši členských ročních příspěvků na 500,- Kč pro členy a pověřila 

výbor jejich vybíráním. 

- Valná hromada přijala jednu novou členku: Michaelu Liškovou 
- Spolek má k 19.10.2015  20 členů 

 
(2) Celoroční činnost spolku– shrnutí činnosti od předchozí valné hromady 

- Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných činnostech, vzala je na vědomí a vyjádřila 

poděkování všem,  kteří tyto akce připravují. Jedná se zejména o akce během podzimních a 
pololetních prázdnin, jarní výpravy do přírody, dramatický kroužek, návštěvy Dětského 

domova Žíchovec a speciální  akce s předškolními dětmi. Dále probíhají herní odpoledne a 
filmová setkání. 

- Lucie Kábelová přednesla zprávu o táboře Doubí 2015, která byla vzata na vědomí.  

 
(3) Volba orgánů spolku: 

STATUTÁRNÍ ORGÁN 
Valná hromada zvolila předsedu spolku: Ondřej Liška  
DALŠÍ ORGÁNY SPOLKU 

Valná hromada zvolila výbor spolku: Ondřej Liška, Veronika Jírů, Ondřej Kozlovský, Vojtěch 
Benda, Marek Kozlovský 

Výbor spolku zvolil jednatelku: Veronika Jírů 
 

 Osoby oprávněné jednat za spolek (včetně podepisování smluv a úředních listin): 

 Ondřej Liška (jako statutární orgán) 
 Veronika Jírů (na základě plné moci udělené Valnou hromadou) 

 
(4) Oblasti působení pro školní rok 2015/2016 

(a) tábor 2015 

- Valná hromada vzala na vědomí, že ještě stále probíhají jednání ohledně místa a termínu 
tábora 2016 a pověřila výbor, aby do konce ledna 2016 uzavřel smlouvu s vybraným 

pronajímatelem 
- Valná hromada pověřila přípravou a vedením tábora 2015 Lucii Kábelovou a Martina Lišku 

(b) akce přes rok 

Valná hromada schválila stejné oblasti působení jako v předchozím roce: 
- klasické akce v období pololetních a podzimních prázdnin, Hra po Praze, „puťáky“ pro 

starší děti 
- filmová setkání a herní večery 
- akce s předškolními dětmi 

- duchovní obnova pro děti a dospělé 
- pravidelný dramatický kroužek pro děti 

- akce pro děti z DD Žíchovec 
 
 

 



 
 

 

(5) administrativa, ostatní 
- Valná hromada vyzvala členy výboru aby s předstihem informovali všechny členy a 

příznivce a konání výboru a následně o jeho výsledcích (formou zápisu) 

- Valná hromada pověřila výbor, aby v lednu 2016 otevřel nový účet sdružení u FIO banky 
(během roku 2016 poběží souběžně pro zachování kontinuity i účet u Raiffaisen bank, 

koncem roku 2016 bude zrušen) 
- Valná hromada vyzvala členy, aby se podíleli na reorganizaci skladu spolku (nákup a 

sestavení nových regálů, úklid), koordinací byl pověřen výbor 

- Valná hromada souhlasila se změnou stanov: 
o změna názvu z Campamento´99, o.s. na Campamento´99, z. s.  

o další dílčí úpravy ve stanovách související novým názvem (nahrazení slov 
„sdružení“ za „spolek“ apod.) 

o schválené stanovy jsou přílohou zápisu 

 
 

 
Zapsala a za správnost ručí: Veronika Jírů, jednatelka  
 

 
 

PŘÍLOHA 1: PREZENČNÍ LISTINA PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ SPOLKU 

PŘÍLOHA 2: SCHVÁLENÉ STANOVY 

 



 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Valná hromada Campamento`99, z. s. 

18.10.2015, Praha 


