Zápis z Členské schůze
Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z. s.
konané 22. dubna 2022 v Humpolci



Členskou schůzi zahájil prezident Asociace ing. Ladislav Kratochvil ve 1300 hodin



Na zapisovatele byl navržen Ing. Arnošt Bajer – schváleno 100% hlasy



Byla provedena volba mandátové, návrhové a volební komise:
 mandátová komise – Karel Burian (předseda komise), Serhiy Sobchuk (člen), Jiří
Šamonil (člen)



schváleno 100% hlasů
návrhová komise – Oldřich Schwarz (předseda komise), Beatus Polakovič (člen),
Jaroslav Krásný (člen),
schváleno 100% hlasů



volební komise – Václav Hájek (předseda komise), Ivan Cápal (člen), Luděk Sikita
(člen)
schváleno 100% hlasů



Zpráva mandátové komise:
přítomno 44 členů z celkového počtu 84 – tedy přítomna více jak třetina členů Členská schůze je dle stanov AZKS usnášení schopná.



Bylo odhlasováno přijetí jednoho nového člena a nepřijetí jednoho žadatele o členství
- Hromádka Lukáš
pro 13, proti 16, zdrželo se 15
- Pobříslo Jan
pro 100 %



Bylo odhlasováno ukončení členství
- Havlíček David
- Hauser Jan
- Petráš Martin Stanislav



Bylo dáno na vědomí převedení na čestné členství
- Spilka Jiří



Bylo dáno na vědomí přijetí nové partnerské firmy:
o NOVELO 91 s.r.o.



Ing. Kratochvil přednesl:
-



zprávu o činnosti prezidia v roce 2021,
zprávu o hospodaření v roce 2021,
návrh rozpočtu na rok 2022

Pan Burian přednesl:

pro 100 %
pro 100 %
…pro..100 %

schváleno

100 % hlasů.

-

zprávu o činnosti AZKS v roce 2021,



Dále byla přednesena panem Blahákem zpráva dozorčí rady.
Dozorčí rada neshledala v hospodaření AZKZ žádné závady.



Členská chůze zvolila prezidentem AZKS Ing. Ladislava Kratochvila - pro 100 %,



Členská chůze zvolila do prezidia AZKS



Členská chůze zvolila do dozorčí rady AZKS



Byl schválen plán činnosti na rok 2022



Bylo dáno na vědomí pořádání školení pro členy AZKS:



Diskuze


Karla Buriana
Mgr. Jitku Ivanovovou
Borise Mahdala
Jiřího Staňka
Jana Novotného
Ing. Arnošta Bajera
Mgr. Davida Blaháka

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

100 %,
100 %,
100 %,
100 %,
100 %,
100 %,
100 %,

Závěrem byl přednesen návrh usnesení:
Členská schůze navrhuje a souhlasí:
- s přijetím jednoho nového člena,
- se zprávou o činnosti,
- se zprávou o hospodaření,
- se zprávou dozorčí rady,
- s návrhem rozpočtu na rok 2022,
- s návrhem plánu činnosti na rok 2022,
- s vyloučením členů z důvodu neplacení členských příspěvků,
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

Jednání bylo ukončeno v 14.26 hod.
V Humpolci 22.4.2022
Zapsal: Ing. Arnošt Bajer
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