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Občanské sdružení
360 01, Karlovy Vary, Jiráskova 1704/14 , tel.: 724085824, IČO 4975 0933
Zápis z valné hromady Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary
Dne 07. 03. 2014, ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary
Na valné hromadě bylo přítomno 21 členů SPaT DYLEŇ
1) Přítomnými byli nejprve schváleni:
zapisovatel (Jozef Čambora), moderátor (Martin Souček), a sčítač hlasů (Martina Holubová)
Schváleno 21 hlasy

2) Přítomni byli seznámeni s programem a hlasovacím řádem Valné hromady:














Schválení zapisovatele a moderátora valné hromady, sečtení a ověření přítomných členů valné hromady. Pro
schválení zapisovatele a valné hromady je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.
Schválení programu valné hromady. Pro schválení programu je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů sdružení.
Schválení dodatku č.1 ke stanovám sdružení. Pro schválení dodatku stanov je zapotřebí souhlas nadpoloviční
většiny všech řádných členů sdružení.
Projednávání výsledků činnosti sdružení, schválení zpráv o činnosti jednotlivých uměleckých složek
sdružení. Pro schválení zpráv o činnosti jednotlivých uměleckých složek je zapotřebí souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů sdružení.
Projednávání výsledků hospodaření sdružení a schválení Zprávy o hospodaření sdružení. Pro schválení
Zprávy o hospodaření je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.
Schválení organizační struktury sdružení, organizačního řádu sdružení, koncepcí a kompetencí jednotlivých
orgánů. Pro schválení je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.
Představení a volby kandidátů do Výkonné rady, Vedení sdružení a Revizní komise. Volba se provádí tajným
hlasováním prostřednictvím volebních lístků. Způsob volby do jednotlivých orgánů je popsán ve stanovách
sdružení. Po zvolení nových členů Výkonné rady se rada v nejbližší době sejde a jmenuje organizační funkce
KFF.
Představení a volby kandidátů na pozice specifikované v organizační struktuře. Způsob volby do jednotlivých
orgánů je popsán v organizační struktuře sdružení.
Projednání zahraničních akcí sdružení na další období
Shrnutí a zhodnocení Karlovarského folklorního festivalu
Projednání nových cílů sdružení, rozvoj webu, prezentační materiály souboru, nehmotného dědictví,
evidence majetku, rozvoj nových čísel, nábor nových členů a akceschopnost jednotlivých složek
Různé dotazy a návrhy k projednání

Přítomní schválili 21 hlasy program a hlasovací řád Valné hromady
3) Byla projednána organizační funkce sdružení, kompetence v rámci jednotlivých funkcí a
také hierarchie organizační struktury. Přítomnými členy byla navržená organizační struktura schválena
21 hlasy
4) Byl schválen dodatek č.1 ke stanovám: Volební období členů orgánů sdružení


Valná hromada se usnesla, že funkční období všech orgánů sdružení se prodlužuje z 2 let na 4 roky. Každý,
kdo byl zvolen řádnou valnou hromadou, tedy člen Výkonné rady, Vedení sdružení, Revizní komise ale i
ostatní členové platné organizační struktury, je tímto zvolen standardně na čtyřleté funkční období.



Pokud během funkčního období některý z členů orgánů sdružení odstoupí z funkce, nebo jeho funkce ve
sdružení zanikne jiným způsobem, může být nový člen zvolen nejbližší řádnou valnou hromadou nebo
mimořádnou valnou hromadou. Funkční období takto nově zvoleného člena trvá stejně dlouho, jako zbylé
funkční období všech ostatních orgánů sdružení.
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Pokud během funkčního období odstoupí více členů orgánů sdružení ze svých funkcí, nebo jejich funkce
zaniknou jiným způsobem a některé z orgánů sdružení přestanou být usnášeníschopné, musí zbylí členové
orgánů sdružení uspořádat mimořádnou valnou hromadu, která zvolí nové členy těchto orgánů.

5) Byli představeni kandidáti do Výkonné rady, Vedení sdružení, Revizní komise a kandidáti na ostatní
organizační pozice definované v rámci schválené organizační struktury sdružení.






Bohumila Janoušková, Martin Tesař a Jan Boháč odstoupili z kandidatury do Revizní komise, současně byli
navrhnuti noví členové Eva Tesařová, Kateřina Adamovicová, Veronika Hrnková a Svatopluk Tesař, všichni
kandidaturu přijali.
Martina Holubová a Lubor Hanka odstoupili z pozice Vedoucí umělecké složky Jeleni, součastně byli
navrženi Martin Tesař a Kateřina Adamovicová, jenž kandidaturu přijali.
Současně byli navrženi noví kandidáti na funkce Vedoucí marketingu a PR, a to Martin Tesař a Lucie
Lamačová. Alžběta Lupíšková a Anna Kučerová neměli zájem kandidovat na následující volební období.
Z funkce Manažer zahraniční spolupráce odstupuje Martin Souček. Kandidaturu přijal Jozef Čambora.
Byla doplněna kandidatura Bohumily Janouškové na pozici Správce krojů a majetku. Na tuto pozici
kandiduje společně s Ivankou Holubovou. Byla odhlasována 21 hlasy změna z jedné na dvě pozice.

Přítomni byli seznámeni s volebním řádem sdružení a poté proběhly volby na jednotlivé pozice.
Volby byly provedeny tajným hlasováním dle stanov.

Volby skončili s tímto výsledkem:
Do Výkonné rady byli jako statutární zástupci sdružení zvoleni:
- Lubor Hanka, Martin Souček a Martina Holubová
Do Revizní komise byli zvoleni:
- Eva Tesařová, Kateřina Adamovicová a Svatopluk Tesař
Vedení sdružení – vedoucí jednotlivých složek:
Vedoucí umělecké složky Archiv: Eva Hanková
Vedoucí umělecké složky Jeleni (2 pozice): Martin Tesař, Kateřina Adamovicová
Vedoucí umělecké složky DFS Dyleň (2 pozice): Kateřina Adamovicová, Veronika Hrnková
Vedoucí umělecké složky Muzika: Barbora Adamovcová
Vedoucí umělecké složky Blešky: Eva Hanková
Vedoucí umělecké složky Holoubátka: Ivanka Holubová
Volby do dalších pozic v rámci schválené organizační struktury skončili s tímto výsledkem:
Vedoucí Marketingu a PR (2 pozice): Martin Tesař, Lucie Lamačová
Web master: Jan Boháč
Správce krojů a majetku: Ivanka Holubová, Bohumila Janoušková
Manažer zahraniční spolupráce: Jozef Čambora
Administrátor dotací a grantů: Barbora Součková
Dle schválených stanov budou za sdružení SPaT DYLEŇ jednat členové Výkonné rady jako statutární
zástupci a to každý samostatně s oprávněním podepisovat dokumenty s třetími osobami.
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6) Byly předneseny jednotlivé Výroční zprávy o činnosti vedoucími jednotlivých uměleckých složek a
ředitelem Karlovarského folklorního festivalu bylo také předneseno shrnutí a zhodnocení této akce.
7) Proběhlo jednání a diskuze o zahraničních akcích sdružení pro rok 2014 a 2015.
- Bylo rozhodnuto, že navážeme spolupráci s Izraelem pro rok 2014.
- Bylo rozhodnuto, že na rok 2015 se pokusíme navázat spolupráci s Kalifornií nebo
Japonskem, partnerskými městy K.Varů. Zároveň budeme usilovat o finanční podporu
města.
8) Proběhly různé dotazy a návrhy k projednání:
- Společné zkoušky Jelenů a Archivu, cca 1x měsíčně
- Členství ve FOSu pro následující rok
- Kronika souboru
- Nábor nových členů
- Prezentační materiály souboru, též v anglickém jazyce
Závěrečného slova se ujal Lubor Hanka,
Zhodnocení a ukončení Valné hromady také provedl Martin Souček.
Zapsal: Jozef Čambora
07. 03. 2014
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