
Zápis řádné členské schůze Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 
Schůze proběhla v online prostředí (MS Teams) dne 8.12.2021. 

Zahájení v 19:15 

Ustanovení zapisovatele: Karel Stanko 

Ustanovení sčítačů hlasů: Karel Stanko, Vladimír Hladík 

Ustanovení ověřovatelů:  Vladimír Hladík,  Jana Duštírová   

• Přítomno 21 členů z 39, ověřeno kamerou či hlasem. 

 

• Lucie Petrová přijata za člena. – Všichni jednomyslně pro. 

 

• Je tedy přítomno 22 členů z 40. Jsme usnášeníschopní. 

Vysvětlení situace od Dity Šťastné 
• viz příloha – mělo by se napravit zvolením nového předsedy 

• Hlasování o vzetí na vědomí a souhlas s dalším postupem – nebude se rozporovat další 

činnost – všichni souhlasí s nápravou tak, jak byla avizována rejstříkovým soudem 

Nové stanovy 
• Diskuse o stanovách – někteří členové vyjadřují nesouhlas s obsahem či formou, nebudou 

tedy dnes odsouhlaseny, protože se budou měnit 

• Odloženo na příští členskou schůzi – připraví Jana Duštírová 

Demise stávající rady a kontrolní komise 
• Vladimír Hladík, Jana Duštírová, Karel Stanko podávají demisi 

• Šárka Svobodová Sionová již není člen. 

• Jana Střílková Válková a Milan Bajer podávají demisi 

• Šárka Bredlerová již není člen. 

• Je tedy potřeba zvolit nového předsedu, radu a komisi 

Volby 

Volba předsedy 
Jediný kandidát Jana Duštírová 

• Hlasování 

o 18 pro 

o 0 proti 

o 4 se zdrželi 

Volba rady spolku 
Do rady se hlásí zájemci: Vladimír Hladík, Marie Lejčková, Jan Myslivec, Lucie Petrová 

• Hlasování 

o Vladimír Hladík 

▪ 21 pro 

▪ 1 se zdržel 



o Marie Lejčková 

▪ 21 pro 

▪ 1 se zdržela 

o Jan Myslivec 

▪ 19 pro 

▪ 3 se zdrželi 

o Lucie Petrová 

▪ 21 pro 

▪ 1 se zdržela 

• Nová rada spolku se skládá z členů: Vladimír Hladík, Marie Lejčková, Jan Myslivec, Lucie 

Petrová 

Lenka Břenková odchází, nový počet přítomných členů je 21. 

Hospodářka spolku 
• Lenka Pospíšilová podala demisi. 

• Jediný zájemce je Jana Farská Hájková, ale půl roku bude pryč. Dočasně jí tedy zastoupí 

předsedkyně spolku. 

• Hlasování 

o 20 pro 

o 1 se zdržela 

• Hospodářkou spolku se stala Jana Farská Hájková 

Kontrolní komise 
Všichni stávající členové podali demisi. Zájemci o tuto funkci jsou: Milan Bajer, Jana Válková Střílková, 

Zuzana Bártová 

• Hlasování 

o Jana Válková Střílková  

▪ 19 pro 

▪ 2 se zdrželi 

o Milan Bajer 

▪ 19 pro 

▪ 2 se zdrželi 

Lenka Břenková je zpět. Nový počet přítomných členů je 22. 

o Zuzana Bártová 

▪ 21 pro 

▪ 1 se zdržela 

Kontrolní komise se skládá z členů Milan Bajer, Jana Válková Střílková, Zuzana Bártová. 

Ukončení schůze 21:31. 

 

 


