
 
 

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

Datum: 23.10.2016 
 

Valná hromada Campamenta ’99, o.s., se sešla v neděli 23.10.2016 v počtu 15 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 nepřijala žádného nového člena. 
- Spolek má ke dni konání VH 19 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. 

- Martin Liška přednesl zprávu o táboře 2016: 
▪ rozpočet tábora zůstal vyrovaný (v mírném přebytku) 

▪ upozornil na některé personální a provozní věci, které by bylo v příštích letech potřeba 
zlepšit (přetíženost některých osob, potřeba přizpůsobit vedení MB počtu lidí v něm 
atd.) 

 
 

(3) Volba orgánů spolku: 
STATUTÁRNÍ ORGÁN 
 

Valná hromada zvolila předsedu spolku: Ondřej Liška  
DALŠÍ ORGÁNY SPOLKU 

Valná hromada zvolila pětičlenný 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 2016 / 2017 
(a) tábor 2016 

- Valná hromada vzala na vědomí informaci, že DLT 2017 bude pravděpodobně na stejném 
místě jako v předchozím roce a pověřil výbor, aby co nejdříve dokončil jednání 
s pronajímatele táborové základy Zlaté údolí.  

- Během Valné hromady nebyl určen hlavní vedoucí tábora, VH pověřila výbor spolku jeho 
výběrem a jmenováním v co nejbližším termínu tak, aby byl DLT 2017 kvalitně perosnálně i 

organizačně zajištěn. 
(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 

- pravidelný dramatický kroužek pro děti, vystoupení v plánu na začátku února 2017 
- akce pro děti z DD Žíchovec 

- speciální akce : mše s úmyslem podpory Petra Hoffmanna, termín konání: 18.11. 17:30, 
kostel v. Václava na Smíchově 

 

(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 zrušila svoje předchozí rozhodnutí o založení nového bankovního účtu, 

protože byla výborem informována o možnosti ponechat stávající účet u Raiffesen bank 

za výhodnějších podmínek 
- Valná hromada požádala Davida Španěla a Marka Kozlovského o pravidelnou aktualizaci 

webových stránek spolku zejména v souvislosti s konáním pravidelných akcí s dětmi 
- Valná hromada vyzvala všechny organizátory, aby s sebou na akcích s dětmi měli vždy 

pohotovostní přenosné lékárničky a dbali na dodržování bezpečnostních zásad. 

 
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 


