
 

Zápis z  valného shromáždění 

Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, 

konaného dne 28. března 2018 v Praze 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba předsedajícího valného shromáždění 
(VS), zapisovatele, ověřovatele zápisu 

2. Zpráva o činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 (OS ČČK) 
v roce 2017 

3. Zpráva dozorčí rady OS ČČK 
4. Zpráva o hospodaření OS ČČK v roce 2017 
5. Rozpočet OS ČČK na rok 2018 
6. Plán činnosti OS ČČK na rok 2018 
7. Usnesení  
8. Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba předsedajícího valného shromáždění, 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
V 18:00 hodin bylo zahájeno Valné shromáždění. Začalo 30 minut po řádném začátku v 17:30 
hodin. V danou dobu byly přítomni 4 delegáti místních skupin. 
 
    - návrhy na volbu předsedajícího VS: Martina Srba  
                                 zapisovatele: Jaroslavu Markovou 
                                 ověřovatele zápisu: Magdalenu Uzlíkovou 
  
Hlasování:  
předsedající: Martin Srb   3 hlasy pro, 1 hlas se zdržel  
zapisovatel: Jaroslava Marková   4 hlasy pro  
ověřovatel zápisu: Magdalena Uzlíková   4 hlasy pro  
  
 
2. Zpráva o činnosti OS ČČK v roce 2017  
Martin Srb a Jaroslava Marková přednesli zprávu o činnosti oblastního spolku za rok 2017.  
M. Srb připomněl významné činnosti, které provázely rok 2017.  

- 10 let od založení OS ČČK Praha 1 jako samostatného spolku 
- rekonstrukce prostor na adrese Koubkova 1, Praha 2  
- nákup firemního automobilu 
- přijetí nového zaměstnance 
- významná grantová podpora oblasti krizové připravenosti  
- zachování tradičních akcí pro seniory a dobrovolníky 

 
v 18:20 hodin příchod 2 delegátů MS.  
 

hlasování: 6 hlasů pro  
 

  



 
 
 
3. Zpráva dozorčí rady OS ČČK za rok 2017 
 členka dozorčí rady  Helena Jukinová přednesla zprávu o činnosti DR v roce 2017. Rada se 
setkala 2x.  
     Hlasování:  6 hlasů pro  
 
4. Zpráva o hospodaření OS ČČK v roce 2017 
Martin Srb a Zdeňka Srbová přednesli zprávu o hospodaření za rok 2017. Hospodaření v roce 
2017 bylo porovnáno s plánovaným rozpočtem. 
Členové VS hlasovali o zprávě o hospodaření za rok 2017. 

Hlasování:  6 hlasů pro  
 
5. Rozpočet OS ČČK na rok 2018  
Martin Srb představil plánovaný rozpočet na rok 2018. Po diskusi s delegáty a ekonomem Z. 
Srbovou byl na místě rozpočet upraven.  
Členové VS hlasovali o schválení rozpočtu na rok 2018 .  

                                                              Hlasování: 6  hlasů pro 
 
6. Plán činnosti OS ČČK na rok 2018 
Jaroslava Marková přednesla plán činnosti na rok 2018. Plán je sestaven na základě 
požadavků o minimální činnosti ČČK a činnosti oblastního spolku.  
Členové VS hlasovali o schválení plánu činnosti na rok 2018. 
  Hlasování:   6 hlasů pro  
 
  
7. Schválení usnesení. 
Předsedající VS přednesl návrhl usnesení. 
Valné shromáždění Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 schválilo zprávu o 
činnosti za rok 2017, zprávu dozorčí rady za rok 2017 a  zprávu o hospodaření za rok 2017, 
rozpočet na rok 2018 a plán akcí na rok 2018. 
 
Členové VS hlasovali o přijetí výše uvedeného usnesení. 
 
                                                                                                   Hlasování:  6 hlasů pro  
 
8. Závěr valného shromáždění OS ČČK  
Závěrečné slovo přednesl předseda OVR, Srb Martin 
 
 
V Praze, dne 28. března 2018 
 
 
Zapsal: Jaroslava Marková . podpis ………………………. 
 
 
Ověřil : Magdalena Uzlíková podpis ………………………. 


