
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 
ČLENŮ SPOLKU OLYMPIA BLANSKO, Z.S., IČ 45473790, KONANÉ 30.9.2021 

  
  
A) Místo a doba konání: 
Řádná valná hromada se konala v areálu Olympia Blansko, z.s., Mlýnská 22/2457, 678 01 Blansko. 
Začátek:         18 hod. 
Konec:              21 hod. 
  
B) Jména orgánů valné hromady: 
Předseda valné hromady:         Mgr. Jaroslav Krejčíř 
Zapisovatel:                              Jan Daněk 
  
C) Popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady: 
Předseda výkonného výboru Olympia Blansko, z.s. Mgr. Jaroslav Krejčíř svolal řádnou valnou 
hromadu do areálu spolku na adrese Mlýnská 22/2457, 678 01 Blansko, dne 30.9.2024 se 
zahájením v 18 hodin a následujícím programem jednání: 
  
Program jednání: 
1. Shrnutí činností zapsaného spolku za rok 2021 
2. Úprava stanov spolku, schválení nových stanov spolku 

3. Volba statutárního orgánu (členů výkonného výboru) na následující funkční období 

4. Plány a hlavní akce na rok 2022, diskuse 

  
1. Zahájení valné hromady 
Mgr. Jaroslav Krejčíř, předseda výkonného výboru, přivítal přítomné členy spolku, kteří se na 
valnou hromadu dostavili. Všichni přítomní splňují podmínky pro členství ve spolku, zapsali se 
do prezenční listiny a podepsali. Prezenční listiny tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Valné 
hromady se zúčastnilo 23 členů spolku. 

 
2. Vyhodnocení sezóny a shrnutí činností spolku v roce 2021 

Předseda výkonného výboru, Mgr. Jaroslav Krejčíř, se ujal slova a zhodnotil výsledky jednotlivých týmů 
v sezóně 2021. Následně valnou hromadu seznámil s výsledky úprav a modernizace areálu. 
 
3. Schválení nových stanov spolku 

Člen výkonného výboru, Jan Daněk, seznámil přítomné členy spolku se změnami v obsahu 
nových stanov oproti stanovám stávajícím. Hlavními změnami jsou zejména snížení počtu 
členů výkonného výboru ze 6 na 5, prodloužení délky funkčního období členů výkonného 
výboru ze 4 let na 6 let a zkrácení termínu oznámení o konání valné hromady z jednoho měsíce 
na 15 dnů. Valná hromada schválila nové stanovy 100% přítomných hlasů.  

 
4. Volba nového výkonného výboru 

Dále valná hromada přistoupila k volbě členů výkonného výboru spolku. 
Navrženy byly tyto osoby: Mgr. Jaroslav Krejčíř, Ivo Kučera, Petra Voet, Renata Hráčková, Jan Daněk, 
Jakub Kostka, David Suchý, Štěpán Havlíček.  
Valná hromada vzala kandidaturu na vědomí a po diskusi přistoupila k hlasování o volbě 5 členů do 
výkonného výboru. 
 
Výsledky hlasování byly následující: 
Mgr. Jaroslav Krejčíř obdržel 17 hlasů 



Ivo Kučera obdržel 12 hlasů 

Petra Voet obdržela 9 hlasů 

Renata Hráčková obdržela 3 hlasy 

Jan Daněk obdržel 2 hlasy 

Jakub Kostka obdržel 15 hlasů 

David Suchý obdržel 17 hlasů 

Štěpán Havlíček obdržel 12 hlasů 

 
Po ukončení hlasování se v rámci diskuse vzdal místa ve výkonném výboru kandidující Štěpán 
Havlíček. Uvolnil tak svůj post ve prospěch dle hlasování další v pořadí Petře Voet. 
Valná hromada tedy hlasováním zvolila 5-členný výkonný výbor ve složení: Mgr. Jaroslav 
Krejčíř, Ivo Kučera, Petra Voet, Jakub Kostka a David Suchý. 
Valná hromada následně schválila členy výkonného výboru 100% přítomných hlasů. 
Jmenovitě byli zvoleni do výkonného výboru: 
 
Mgr. Jaroslav Krejčíř  schváleno 100% přítomných hlasů, funkce členem přijata 
Ivo Kučera   schváleno 100% přítomných hlasů, funkce členem přijata 
Petra Voet   schváleno 100% přítomných hlasů, funkce členkou přijata 
Jakub Kostka   schváleno 100% přítomných hlasů, funkce členem přijata 

David Suchý   schváleno 100% přítomných hlasů, funkce členem přijata 
 
Tímto úkonem byl schválen nový výkonný výbor zapsaného spolku Olympia Blansko, z.s. 
 
5. Zvolení předsedy výkonného výboru 

Výkonný výbor spolku zvolil do funkce předsedy výkonného výboru spolku Mgr. Jaroslava 
Krejčíře, který funkci přijal. 

 

6. Zřízení administrativního aparátu 

Výkonný výbor spolku zřídil administrativní aparát. Jmenovitě byli zvoleni do administrativní 
aparátu: 

 

Renata Hráčková  funkce členem přijata 

Jan Daněk   funkce členem přijata 

Štěpán Havlíček  funkce členem přijata 

 
7. Diskuse 

Zvolení členové výkonného výboru poděkovali přítomným členům za svěřenou důvěru. Následně se 
diskutovalo o vyhlídkách, financování a materiálním zabezpečení klubu. 
 
8. Závěr 
Předsedající valné hromady na závěr poděkoval členům za účast a valnou hromadu ve 21 hod ukončil. 



  
  
 
 
 
Zapisovatel valné hromady:        ……………………………… 

 
  
Předsedající valné hromady:       ……………………………… 
  
  
  
  
  
Datum a místo:                         30.9.2021, Blansko 
 
 
 
 
 


