Zápis z Valné hromady o.s. SUR 28.5.2011
VH hromady se zúčastnila nadpoloviční většina členu o.s. ( viz přiložená Prezenční listina)
Program byl VH byl odsouhlasen
1. Přehled činnosti za uplynulé období - VH byla seznámena s aktivitami za období posledního
roku
2. Finanční zpráva za rok 2010
PŘÍJMY

369 180,-

VÝDAJE

397 783,-

Služby

121 487,-

Mzdové náklady

238 400,-

Materiálové náklady

37 896,-

Výsledek hospod.

- 28 603,-

ZŮSTATEK k 28.5.2011

300 600,-

VH schválila způsob hospodaření ze předchozí období
3. Návrh na schválení změny Stanov :
Článek I – úvodní ustanovení
Odst. 2 čl. I se mění takto:
Sídlem sdružení jsou Horoměřice, adresa: Akátová 957, 252 62 Horoměřice.
Čl. VI – Valná hromada
Odst. 8) d) se mění takto:
volí v tajných volbách členy správní rady, dozorčí rady a etického kolegia,
Čl. VII – Správní rada
Odst. 3) se mění takto:
Funkční období členů správní rady je tříleté. Výkon funkce je čestný, správní …
Článek IX – Kontrolní komise
Název orgánu se mění na „Dozorčí rada“ v celém textu stanov.

Odst. 2) se mění takto:
Dozorčí rada je jednočlenná. Člen sdružení, který zastává funkci dozorčího rady, nemůže být
zároveň členem správní rady.
Odst. 3) se mění takto:
Dozorčího radu volí valná hromada v tajných volbách. Funkční období dozorčího rady je čtyřleté.
Dozorčí rada může tuto funkci vykonávat nejvýše po dvě funkční období následující po sobě. Výkon
funkce je čestný, cestovní a jiné náhrady se řídí vnitřním předpisem, vydaným správní radou.
Odst. 4) se mění takto:
Dozorčí rada se účastní jednání správní rady s hlasem poradním.
Odst. 5) se mění takto:
Při své činnosti je dozorčí rada oprávněn:
4. Volby nové Správní rady - Kamil Kalina, Csc.
Výsledky voleb do SR po 1 kole jsou následující :
- PhDr. Věra Rašková ………….
17 hlasů
- MUDr. Kamila Kalina ………..
14 hlasů
- PhDr. Jaroslav Šturma ……….. 13 hlasů
- MUDr. Petr Popov ……………
13 hlasů
- MUDr. Jiří Krombholz ……….
11 hlasů
- PhDr. Marie Pečená ………….
11 hlasů
- PhDr. Miroslav Vyhnálek ……
11 hlasů
Ve druhém kolem se rozhodovalo mezi 3 účastníky, ze kterých bylo třeba vybrat do 5. členné
SROV. VH dovolila MUDr. Jiřího Krombholz
VH zvolila do Dozorčí rady PaedDr. Michaela Chytrého

5. Plánované aktivity pro následující období
VH projednala aktivity pro další období :
a) snaha o získání akreditace MŠMT
b) organizace psychoterapeutického plesu
c) pokračování ve stávajících výcvikových aktivitách
d) pokračování v současném trendu teoretického vzdělávání.

V Praze dne 28.5.2011

zapsali :
PaedDr. Michael Chytrý a Mgr. Tereza Polesná

