
 

U S N E S E N Í 

ze zasedání Valné hromady spolku Vltavan Čechy 7. 4. 2016 
 

Valná hromada byla svolána podle stanov spolku a v souladu se zákonem 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 10 členů z celkového 

počtu 12 členů a 1 čestný člen. Valná hromada byla usnášeníschopná. 
 

Valná hromada konstatuje, že usnesení VH z 13.11. 2014 bylo splněno; usnesení 

mimořádné VH ze dne 2. 4. 2015 bylo splněno s výjimkou bodů 3.4 a 4.1, o těchto 

bodech jednala VH dnešního dne. 
 

Valná hromada schvaluje: 

 zprávu o činnosti za období 2015–2016 

 zaměření spolku a plán činnosti na období 2016–2017 

 

Valná hromada zvolila z delegátů zvolených valnými hromadami vltavanských 

spolků do orgánů Vltavana Čechy 
 

 výbor ve složení: 

 prezident br. Jaroslav Camplík – Vltavan pro Davli a okolí 

 viceprezident ses. Bohunka Štěpánková – Vltavan v Praze 

 členové výboru br. František Dolejší – Vltavan pro Davli a okolí 

  br. Jaroslav Červený – Vltavan v Praze 

  br. Jiří Malý – pokladník – Vltavan pro Štěchovice a okolí 

  br. Michal Bárta – Vltavan Purkarec 

  br. Václav Sedlický – Vltavan Purkarec 
 

 dozorčí radu ve složení: 

 předseda dozorčí rady br. Václav Hodr – Vltavan v Praze 

 členové rady  br. František Nedbal – Vltavan Purkarec 

  br. Eduard Slanec – Vltavan pro Davli a okolí 

  br. Jan Smíšek – Vltavan pro Štěchovice a okolí 

  ses. Antonie Jelínková – Vltavan pro Štěchovice a okolí 
 

Praporečníky byli jmenováni br. Hans Ortner a br. Josef Bílek – oba Vltavan pro 

Davli a okolí 
 

Čestným členem zůstává br. Jan Šlemr – Vltavan pro Davli a okolí 

 

Valná hromada ukládá výboru Vltavana Čechy zveřejnit na webových stránkách 

 zprávu o činnosti za uplynulé období 

 plán činnosti na období 2016–2017 

 usnesení Valné hromady ze dne 7. 4. 2016 

 

Valná hromada ukládá prezidentovi, výboru a dozorčí radě Vltavana Čechy zajistit 

plnění úkolů vyplývajících z plánu činnosti na období 2016–2017. 

 

Usnesení bylo schváleno 7. 4. 2016 všemi přítomnými členy. 

 


