
 

Zápis ze schůze plenárního zasedání spolku 

 

 

Česká národní skupina IAML 
 

IČ: 496 27 571 

se sídlem Klementinum 19, 110 01 Praha  

 
konaného dne 21. 9. 2016 v Knihovně města Hradec Králové 

 

 

 

Přítomni:  Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Pořad jednání: 1) hlasování o schválení nových stanov spolku 

   2) odvolání členů statutárního orgánu 

   3) volba členů výboru spolku na nové funkční období 

 

Schůzi plenárního zasedání zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně výboru paní Zoja 

Seyčková, která po kontrole usnášeníschopnosti konstatovala, že plenární zasedání je 

usnášeníschopné a bylo řádně svoláno. Z celkového počtu 26 členů spolku je jich na schůzi 

přítomno 22, jak je uvedeno v listině přítomných a schůze je usnášeníschopná. 

 

Následně bylo přistoupeno k volně orgánů schůze: 

 

Předsedající:  Zoja Seyčková  

Zapisovatel:  Zuzana Petrášková 

 

Hlasováno: schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku. 

 

Bod 1. 

Dalším bodem programu bylo hlasování o schválení nových stanov spolku, se kterými byli 

členové spolku řádně a včas seznámeni, a které tvoří přílohu k tomuto zápisu. Plenární zasedání 

přistoupilo k hlasování o schválení nových stanov spolku ve znění připojeném k tomuto zápisu. 

 

Hlasováno: schváleno všemi hlasy přítomných členů. 

 

Plenární zasedání spolku schválilo s účinností od 21. 9. 2016 nové stanovy spolku. 

 

Bod 2. 

V dalším bodu programu schůze bylo s ohledem na zájem na sjednocení funkčních období 

členů výboru spolku přistoupeno k odvolání všech stávajících členů výboru. Bylo navrženo, 

aby ke dni 21. 9. 2016 byla z funkce člena výboru odvolána paní Zoja Seyčková, paní Jana 

Navrátilová, paní Jitka Málková, paní Zuzana Petrášková a paní Jana Blažíková. 

 

Hlasováno: schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku. 

 

Usnesení bylo přijato v plném rozsahu a funkce člena výboru jmenovaným členkám výboru 

zaniká ke dni 21. 9. 2016. 

 



Bod 3. 

Dále bylo s ohledem na výše uvedené odvolání členů statutárního orgánu přistoupeno k volbě 

pěti členů výboru na nové tříleté funkční období počínající dnem 22. 9. 2016 a končící dnem 

22. 9. 2019. 

 

Bylo navrženo, aby byla členem výboru na nové funkční období zvolena: 

 

 Zoja Seyčková, nar. 11. 2. 1964, bytem Hlaváčova 1163, 18200 Praha 8 

 Zuzana Petrášková, nar. 15. 3. 1948, bytem Studenec 14, 384 73 Nicov 

 Jana Navrátilová, nar. 9. 11. 1955, bytem Batličkova 1/253, 182 00 Praha 8 

 Jitka Málková, nar. 24. 1. 1982, bytem Počátky 1, 583 01 Chotěboř 

 Irena Veselá, nar. 27. 5. 1977, bytem Svahová 599/3, 623 00 Brno 

 

Hlasováno: schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku. 

 

Členem výboru spolku byla na funkční období 22. 9. 2016 – 22. 9. 2019 zvolena paní Zoja 

Seyčková, paní Zuzana Petrášková, paní Jana Navrátilová, paní Jitka Málková a paní Irena 

Veselá. 

 

Bod 4. 

Nebyly doručeny žádné další návrhy a zasedání shromáždění bylo ukončeno. 

 

 

 

V Hradci Králové, dne 21. září 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


