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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY pro rok 2015 

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OLOMOUČTÍ KOLAŘI 

 
Datum konání: 17. 5. 2016 

Čas zahájení: 17:00 hod. 

Místo konání: Restaurace Holický Statek, Olomouc-Holice 

Počet zúčastněných členů OKO: 14 (viz Prezenční listina) 

Počet všech členů OKO: 22 

 
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně polovina kmenových členů. Vzhledem 

k účasti více než poloviny kmenových členů začala Valná hromada přesně v 17 hodin. 

 
Volba mandátové komise 
Do mandátové komise byli navrženi: Láďa Lžičař, Jarda Mikšaník, Jan Machovský. 
Mandátová komise byla schválena počtem hlasů pro - 14, proti - 0, zdrželo se - 1. 
 
Volba předsedajícího Valné hromady 
Na funkci předsedajícího byl navržen Jarda Mikšaník. 
Předsedající byl schválen počtem hlasů pro - 14, proti - 0, zdrželo se - 0. 
 
Volba zapisovatele Valné hromady 
Na funkci zapisovatele byl navržen Jan Machovský.                                 
Zapisovatel byl schválen počtem hlasů pro - 14, proti - 0, zdrželo se - 0. 
 
Návrh programu Valné hromady 
 
1. Zpráva o činnosti v roce 2015 

2. Zpráva o hospodaření OKO v roce 2015 

3. Návrhy na další fungování OKO, diskuse. 

4. Volba nového výboru OKO a předsedy 

5. Plány OKO na rok 2016. 

6. Diskuze, různé 

 

Program byl schválen počtem hlasů pro - 14, proti - 0 , zdrželo se - 0. 
 

Zpráva o činnosti za rok 2015 
 

Zprávu o činnosti přednesl Jan Machovský, Jiří Zapletal. 
 
Jan Machovský všechny informoval o dotacích, které získalo OKO v roce 2015 a jejich realizaci a prezentace 
OKO na veřejnosti.  
Jan Machovský a Jiří Zapletal informovali členy o působení OKO v komisi o cyklodopravě města Olomouce. 
 
Zpráva o činnosti za  2015 byla schválena počtem hlasů pro -14, proti - 0, zdrželo se - 0. 

 
Zpráva o hospodaření za rok 2015 
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Zprávu o hospodaření přednesl současný předseda OKO Jan Machovský. 
 
Zpráva o hospodaření byla schválena počtem hlasů pro - 14, proti - 0 , zdrželo se – 0. 

 
Volba nového výboru OKO 

 
Do výboru OKO byli navrženi: Jan Machovský, Jiří Zapletal, Martin Simčo 
Nový výbor OKO byl schválen počtem hlasů pro - 11, proti - 0, zdrželo se - 3. 
 
Výbor OKO zvolil předsedu – Jana Machovského. 
 
Na funkci revizora OKO byla navržena Jaroslava Brücknerová. 
Revizor byl schválen počtem hlasů pro - 13, proti - 0, zdrželo se - 1. 
 

Plány OKO na rok 2016 
 

Vydání elektronické podoby – Oslíček (organizuje Jan Machovský). 
Vydání nové mapy města Olomouce – Bezpečně po Olomouci (Organizuje Jan Machovský) 
Cyklovýlet Jesenicko (organizuje Vladislav Radslavský). 
Prázdniny na kole 2016 (organizuje Jarek Mikšaník) 
Jsou naplánované další cyklovýlety, viz. info na webu www.olkolari.cz.  
 

Diskuze 
 

Příspěvky na rok 2016 byly schváleny ve výši 100 korun pro plnoplátce, 50 korun pro důchodce a studenty. 
Příspěvky zaplacené na mimořádné valné hromadě a později jsou již pro rok 2015. 
Členský příspěvek bude použit na nákup Cykloatlasu pro Jarka Mikšaníka). 
 
Příspěvky a jejich použití bylo schválen počtem hlasů pro - 13, proti - 0, zdrželo se - 1. 
 
Výběrem příspěvků na VH byl pověřen dosavadní předseda OKO Jan Machovský, který potom vyúčtování 
a finance předá hospodáři – Jiřímu Zapletalovi. Budou osloveni všichni dosavadní členové, a ti kteří 
nezaplatí do 1 měsíce, budou vyřazeni z členství OKO. 
Schůzky OKO se nebudou konat každý měsíc, ale pouze dle potřeby. Nejbližší schůzka OKO se uskuteční 
na základě potřeby. Proběhne v dosavadních prostorách, místo zajistí Machovský. Webové stránky se 
propojí napřímo s Facebookem. 
Každý člen, dostane na příští akci odznáček Olomouckých kolařů. 
Po prázdninách se budeme scházet i na večerní posezení z dovolených. První prezentaci si vzal nestarosti 
Vláďa Raclavský. 
Jelikož koncem roku byla mimořádná valná hromada, byli členové informování ohledně nového názvu a 
nových stanov. Nynější název je: Olomoučtí kolaři, z.s. Došlo i ke změně sídla spolku a to na adresu: Náves 
Svobody 8/14, Holice, 779 00 Olomouc. 
 
Zpracoval: Jan Machovský 
 
Správnost zápisu potvrdili:       Jan Machovský, předseda OKO 

http://www.olkolari.cz/

