
Zápis a usnesení valné hromady Slováckého krůžku v Brně ze dne 18. 1. 2017 
 

 

Jednání Valné hromady SK vedl Lubomír Vylam: seznámil přítomné s programem schůze a 

proběhla volba komisí – volební (Jiří Macháček, Tadeáš Pavlík a Blažena Šmídová), návrhové 

(Yvona Janošíková, Miroslav Dostál, Štěpán Foral) a mandátové (Alena Janíková). 

 

VH vyslechla a vzala na vědomí: 

 

1. Zprávu o činnosti SK za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017 (starosta doc. V. Štěpánek) 

 

2. Zprávu o hospodařeni SK v roce 2016 ( dr. V. Linhart) 

 

3.  Zprávu revizní komise 

Revizor ing. A. Vala oznámil rezignaci na svoji funkci po 8 letech jejího výkonu a upozornil na 

důležité skutečnosti pro budoucí hospodaření SK : 

tři poslední roky ztrátového hospodaření, 

slabiny dotační administrativy v SK, 

důsledné dodržování plánu finančních prostředků v položce krojového vybavení, 

přehodnocení kalkulace vstupného na plesy SK, 

uvážlivou kalkulaci prodejních tiskovin SK. 

 

 Valná hromada odhlasovala absolutorium hospodaření SK v roce 2016. 

 

4. Plán hospodaření SK na rok 2017. 

 

 

DISKUSE: 

Dr. M. Linhartová zdůvodnila krojové náklady v roce 2016 a ubezpečila, že v roce 2017 nebudou 

žádné pořizovací náklady, pouze údržba. Poděkovala členkám chasy za účinnou pomoc v krojárně. 

 

Starosta vysvětlil důvody nevyužití žádosti o dotaci Agrofertu diferenciací dotačních zdrojů bez 

politického pozadí. Vyzval přítomné ke shánění menších sponzorů.  

 

Ing. M. Dostál opět vyzval za redakční radu Krúžkozoru k aktivitě v dodávání příspěvků (v r. 2016 

mohlo vyjít pouze 1 číslo). Srovnání např. s periodikem  SK v Praze k inspiraci.  

 

Revizor Ing.  Vala doporučil vzhledem k nepříznivému vývoji čtvrtletní kontroly plánu hospodaření 

v r. 2017. 

 

VOLBA starosty a nového výboru SK 

 

Návrh výboru SK na starostu doc. PhDr. Václava Štěpánka, Ph.D., pro dvouleté období byl valnou 

hromadou odsouhlasen většinou hlasů. Jiný návrh předložen nebyl. 

Poté byli představeni navržení členové výboru SK pro další období a VH schválila jako celek 

rovněž většinou hlasů: 

Pavla D’ Ambrosová, ing. Zdeněk Fajbus, Stárci (viz níže), ing. Lubomír Vylam, PharmDr. Eliška 

Kroulíková, ing. Rostislav Viktorin, Jan Třetina, Marie Charuzová, Zdena Kristová, ing. Miroslav 

Dostál, prof. mgr. Libor Jan, Ph.D., RNDr. Marcela Linhartová. 

 

Volba nového revizora vybraného výborem SK se plánuje v krátkém dodatečném jednání VH před 

besedou u cimbálu. 



 

 

 

VH vzala na vědomí výsledek volby stárků pro rok 2017: 

Štěpán Foral a Johanka Ptáčková 

Tadeáš Pavlík a Barbora Pohanková 

Jakub Dohnal a Eliška Cicálková 

 

USNESENÍ VH: 

 

Výbor SK projedná návrh o častější kontrole hospodaření v průběhu roku.  

 

Podporovat a iniciovat dodávání příspěvků do Krúžkozoru 

 

Výbor SK se bude zabývat dalšími podněty z diskuse VH. 

 

 

Zapsala: Y. Janošíková 

Kontrola: L. Vylam 

 

 

 

 

 


