
Zápis z Valné hromady  
pobočného spolku Hnutí Brontosaurus ZČ HB Orchis 
IČ 44990278 

konané dne 15. 2. 2017 v Brně. 
 

1 Předsedkyně základního článku Lucie Lomičová přivítala účastníky valné hromady a 
konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána, ale není usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu 
přítomných členů. Řádná valná hromada byla rozpuštěna a byla svolána mimořádná valná hromada 
v souladu se stanovami Hnutí Brontosaurus.   

Přítomno je 7 členů spolku z 18. Pro schválení návrhu je potřeba 4 hlasů. 
Členové s hlasovacím právem: Lenka Ďulíková, Karin Backová, Dušan Renát, Mojmír Vaněk, Jan 
Slaný, Hana Vojteková, Lucie Lomičová. 
Valná hromada byla slavnostně zahájena v 18:00 jezením palačinek. 
 
Členové schůze jednomyslně schválili sčítací komisi pro všechna hlasování ve složení: Martin 
Šerák, Klára Konečná, Dan Farkač. 

2 Členská schůze schválila program valné hromady s následujícím zněním: 

- Schválení zprávy o činnosti základního článku v minulém roce 
- Schválení hospodaření základního článku v minulém roce 
- Informace z Hnutí Brontosaurus a základního článku 
- Schválení plánu činnosti na následující rok 
- Odstoupení členů Rady základního článku (Trojky) 
- Volba členů Rady základního článku (Trojky) 
- Zápis z jednání Rady základního článku (Trojky) s volbou předsedy, hospodáře a 
místopředsedy ZČ 

  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Program členské schůze byl přijat.  

3 Hospodářka základního článku Hana Vojteková přednesla zprávu o činnosti základního článku 
za období od konání minulé valné hromady do dneška. Valná hromada bere zprávu o činnosti 
na vědomí. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

4 Hospodářka základního článku Hana Vojteková přednesla zprávu o hospodaření základního 
článku za období od konání minulé valné hromady do dneška. Valná hromada bere zprávu o 
hospodaření na vědomí. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Valná hromada pověřuje Radu ZČ HB Orchis (Trojku) schválením finální zprávy o hospodaření 
za rok 2016. 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5 Předsedkyně Lucie Lomičová informovala přítomné členy o důležitých novinkách v Hnutí 
Brontosaurus.  

6 Dosavadní členové Rady základního článku (Trojky) odstupují ze svých funkcí a valná hromada 
toto bere na vědomí. Nastává bezvládí. 



7 Valná hromada hlasováním stanovila počet členů Rady na pět.  
 Hlasování: pětičlenná Rada (Trojka) – pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8 Veřejně navrženi do Rady byli:  
Ondřej Lomič – s kandidaturou souhlasí 
Hana Vojteková – s kandidaturou souhlasí 
Lucie Lomičová – s kandidaturou souhlasí 
Dušan Renát – s kandidaturou souhlasí 
Karin Backová – s kandidaturou souhlasí 
Mojmír Vaněk – s kandidaturou nesouhlasí 
Jan Slaný – s kandidaturou souhlasí 
Lenka Ďulíková – s kandidaturou nesouhlasí 
Vendula Šolcová – s kandidaturou nesouhlasí 

Nesouhlasící kandidáti vyjádřili potěšení, že byli navrženi J. 

9 Za členy Rady základního článku byly zvoleny následující osoby: 

Karin Backová, nar. 31. 12. 1991, bytem Martinská 1620/10, 010 01 Žilina, SR – 7 hlasů 
Hana Vojteková, nar. 29. 8. 1987, bytem Lipská 4, 616 00 Brno – 6 hlasů 
Lucie Lomičová, nar. 9. 8. 1989, bytem Slezská 321, 747 57 Slavkov – 6 hlasů 
Dušan Renát, nar. 14. 2. 1987, bytem Rokytná 1308, 672 01 Moravský Krumlov – 6 hlasů 
Ondřej Lomič (v nepřítomnosti), nar. 16. 2. 1995, bytem Slezská 321, 747 57 Slavkov – 4 hlasy 

10 Byla svolána Rada základního článku (Trojky) za účelem zvolení předsedy, hospodáře a 
místopředsedy základního článku. Do funkcí budou tyto osoby zvoleny s okamžitou účinností. Rada 
byla řádně svolána a je usnášeníschopná. 

Přítomni na jednání Rady: Karin Backová, Lucie Lomičová, Hana Vojteková, Dušan Renát 
Nepřítomni: Ondřej Lomič 

Do funkce předsedkyně byla navržena Lucie Lomičová. 
 Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1. 
 Lucie Lomičová byla zvolena předsedkyní základního článku. 

Do funkce místopředsedkyně byla navržena Karin Backová. 
 Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1. 
 Karin Backová byla zvolena místopředsedkyní základního článku. 

Do funkce hospodářky byla navržena Hana Krábková. 
 Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1. 
 Hana Vojteková byla zvolena hospodářkou základního článku. 

11 Valná hromada bere na vědomí volbu předsedkyně, místopředsedkyně a hospodářky 
základního článku. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

12 Členové základního článku účastnící se valné hromady sestavili spolu s Radou základního článku 
plán činnosti na následující rok. 

Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. 
 
Valná hromada byla oficiálně ukončena ve 22:07. 
 
 
V Brně, dne 8. 3. 2016, zapsala Lucie Lomičová    Podpis  


