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Občanské sdružení
360 05 Karlovy Vary, Celní 11 , tel.: 724085824 , IČO 4975 0933
Zápis z valné hromady Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary
Dne 09.01.2009 , ZUŠ A.Dvořáka Karlovy Vary
Na valné hromadě bylo přítomno 37 členů SPaT DYLEŇ
1) Přítomnými byli nejprve schváleni:
zapisovatel (Jan Boháč), moderátor (Martin Souček), a sčítač hlasů (Lenka Kubátová)
2) Přítomni byli seznámeni s programem a hlasovacím řádem Valné hromady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválení zapisovatele, moderátora a sčítače hlasů Valné hromady, sečtení přítomných členů.
Schválení programu a hlasovacího řádu řádu valné hromady.
Schválení nových stanov sdružení.
Projednávání výsledků činnosti sdružení, schválení zpráv o činnosti jednotlivých uměleckých
složek sdružení.
Shrnutí a zhodnocení Karlovarského folklorního festivalu
Projednávání výsledků hospodaření sdružení a schválení Zprávy o hospodaření sdružení.
Projednávání výsledků činnosti Revizní komise, schválení Zprávy revizní komise
Projednání a schválení rozpočtu sdružení na další období.
Projednání a schválení organizační struktury sdružení, organizačního řádu sdružení, koncepcí a
kompetencí jednotlivých orgánů.
Představení a volby kandidátů do Výkonné rady, Vedení sdružení a Revizní komise.
Představení a volby kandidátů na pozice specifikované v organizační struktuře.
Projednání zahraničních akcí sdružení na další období
Různé dotazy a návrhy k projednání

Přítomní schválili program a hlasovací řád Valné hromady
3) Přítomni byli seznámeni s obsahem nových stanov, proběhla otevřená diskuze nad stanovami. Po
pročtení stanov a diskuzi bylo přijato několik připomínek které byly ihned přijaty do finální podoby
stanov. Pozměněné stanovy byly přijaty všemi přítomnými účastníky Valné hromady.
4) Byly předneseny jednotlivé Výroční zprávy o činnosti vedoucími jednotlivých uměleckých složek a
ředitelem Karlovarského folklorního festivalu bylo také předneseno shrnutí a zhodnocení této akce.
Všechny zprávy o činnosti byly schváleny přítomnými členy.
5) Byly předneseny a projednány výsledky hospodaření za rok 2009 a byla přednesena Zpráva o
hospodaření sdružení, která byla posléze schválena přítomnými členy.
6) Byly přednesena a projednána Zpráva revizní komise, která byla posléze schválena přítomnými členy.
7) Byl přednesen rozpočet na rok 2010 a proběhla diskuze k rozpočtu na rok 2010. Přítomní členové
posléze tento rozpočet schválili.
8) Byla projednána organizační funkce sdružení, kompetence v rámci jednotlivých funkcí a
také hierarchie organizační struktury. Přítomnými členy byla navržená organizační struktura schválena.
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9) Byli představeni kandidáti do Výkonné rady, Vedení sdružení, Revizní komise a kandidáti na ostatní
organizační pozice definované v rámci schválené organizační struktury sdružení. Přítomni byli
seznámeni s volebním řádem sdružení a poté proběhly volby na jednotlivé pozice. Volby skončili
s tímto výsledkem:
Do Výkonné rady byli jako statutární zástupci sdružení zvoleni:
- Lubor Hanka, Martin Souček a Martina Hůlová
Do Revizní komise byli zvoleni:
- Alena Zúberová, Svatopluk Tesař a Ladislav Husák
Vedení sdružení – vedoucí jednotlivých složek:
Vedoucí umělecké složky Archiv: Eva Hanková
Vedoucí umělecké složky Jeleni: Lubor Hanka
Vedoucí umělecké složky DFS Dyleň – Martin Tesař, Kateřina Adamovicová
Vedoucí umělecké složky Muzika – Vendula Svobodová
Vedoucí umělecké složky Muzika DFS Dyleň – Barbora Adamovicová
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:
Marketingový vedoucí: Alžběta Lupíšková
Vedoucí webových stránek: Jan Boháč
Správce krojů: Ivanka Holubová
Manažer zahraniční spolupráce: Martin Souček
Administrátor dotací a grantů: Barbora Válková
Zpravodaj sdružení: Dagmar Svobodová
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.
10) Proběhlo jednání a diskuze o zahraničních akcích sdružení pro rok 2010 a 2011. Lubor Hanka přednesl
plán akcí na rok 2010 včetně zahraničních zájezdů. Byl vysloven zájem o destinace jako Skotsko,
Nizozemí či Anglie v roce 2010 a v dalších letech zvážit využití kontaktu na Argentinu.
11) Proběhly různé dotazy a návrhy k projednání:
- Nový formát Karlovarského folklorní festivalu, zúčastněné soubory ze zahraničí i z ČR.
- Spolupráce složek Muzika a Muzika DFS Dyleň
Závěrečného slova se ujal Lubor Hanka,
Zhodnocení a ukončení Valné hromady také provedl Martin Souček.
Zapsal: Jan Boháč
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