
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

Valného shromáždění spolku Česká asociace rusistů, z. s. 
se sídlem V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 00443247 

(dále jen „spolek“) 

 

 

Místo konání:  V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Datum:  9. 4. 2022  

Čas zahájení:  10.00 hodin 

Svolavatel:  Mgr. Jiří Klapka 

 

 

Program jednání: 

 

1. úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího, ověření usnášeníschopnosti orgánu 

2. zpráva o činnosti spolku od minulého shromáždění a směřování spolku v dalším období 

3. zpráva o výsledcích hospodaření spolku za poslední období 

4. zpráva revizní komise 

5. diskuse 

6. schválení změny stanov spolku 

7. volba členů republikového výboru spolku, dodatečné schválení jednání za spolek 

                                                   

ad 1) 

Úvod, volba předsedajícího, usnášeníschopnost 

V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli 

činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl valnému 

shromáždění spolku  pravidla pro jeho jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako 

předsedajícího schůze přítomní pověřili Mgr. Jiřího Klapku. 

Předsedající z listiny přítomných ověřil usnášeníschopnost nejvyššího orgánu spolku dle čl. X 

odst. 5 stanov spolku a konstatoval, že valné shromáždění je usnášeníschopné. 

Usnášeníschopnost valného shromáždění zůstala po celou dobu zasedání nezměněna. 

 

ad 2), ad 3) a ad 4) 

Zprávy o činnostech orgánů spolku 

Valné shromáždění schvaluje: 

a) zprávu o činnosti spolku od minulého valného shromáždění a směřování spolku v dalším 

období 

b) zprávu o výsledcích hospodaření spolku za poslední období 

c) zprávu revizní komise 

Pro: 6 přítomných 

Proti: 0 přítomných 

Zdržel se: 0 

 

ad 5) 

Diskuse 

 

ad 6) 

Změna stanov spolku 

Valnému shromáždění byl svolavatelem předložen ke schválení návrh změn stanov spolku (čl. 

X odst. 4 písm. a) stanov).  



Návrh usnesení: 

Valné shromáždění spolku schvaluje změnu stanov spolku ve znění předloženém 

svolavatelem. 

Pro: 6 přítomných 

Proti: 0 přítomných 

Zdržel se: 0 

Usnesení ohledně schválení změn stanov bylo řádně přijato. Svolavateli se ukládá zajistit a 

uložit do veřejného rejstříku a sídla spolku úplné znění stanov spolku. 

 

ad 7) 

Dodatečné schválení právního jednání 

Z důvodu zániku funkce členů statutárního orgánu uplynutím jejich funkčního období 

předložil svolavatel valnému shromáždění ke schválení následující návrh usnesení: 

 

Valné shromáždění spolku Česká asociace rusistů, z.s. dodatečně schvaluje veškerá právní 

jednání učiněná jeho statutárními zástupci volenými dne 25.11.2016, v době po uplynutí jejich 

funkčního období, tj. ode dne 26.11.2020 do 09.04.2022, jako jednání zavazující spolek, a to 

za předpokladu, že byla statutárními zástupci učiněna v souladu s pravidly stanovenými 

obecně závaznými právními předpisy a stanovami spolku.  

Pro:  6 přítomných 

Proti:  0 přítomných 

Zdržel se: 0 

Usnesení ohledne schválení dodatečného jednání za spolek bylo řádně přijato. 

 

Volba členů republikového výboru spolku Česká asociace rusistů, z.s. 

 

Valnému shromáždění byl svolavatelem předložen následujícího návrh usnesení: 

Valné shromáždění schvaluje navržené osoby za členy a funkcionáře republikového 

výboru České asociace rusistů, z.s.: 

 

Předseda republikového výboru spolku:    Mgr. Jiří  Klapka 

1. místopředsedkyně republikového výboru spolku:  Mgr. Vlasta Klausová 

Místopředsedkyně republikového výboru spolku:  Mgr. Eva Levá 

Místopředsedkyně republikového výboru spolku:   PhDr. Marta Vágnerová,PhD. 

Pro: 6 přítomných 

Proti: 0 přítomných 

Zdržel se: 0 

Usnesení ohledně volby kandidátů na členy a funkcionáře republikového výboru spolku bylo 

řádně přijato. Kandidáti byli zvoleni za členy republikového výboru a do navržených funkcí 

tohoto orgánu.  

Předsedovi republikového výboru se ukládá zajistit změny těchto údajů ve spolkovém 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.  

 

 

V Praze dne 9.4.2022 

 

Pořizovatel zápisu: Mgr. Eva Levá 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří  Klapka 

  


