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Zápis z členské schůze Asociace bilanční diagnostiky, z. s. 
konané dne 2. 10. 2020 v Kostelci nad Orlicí 

5. členská schůze byla svolána dne 17. 9. 2020 předsedou spolku panem Mgr. et Mgr. 
Alešem Jelínkem dle podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené 
na připojené listině přítomných. 

Program Členské schůze: 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího 
3. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření 
4. Zpráva z členství ABDg ve fECBPP 

5. Hlasování o návrhu změn~-~!~:Ha 
6. Hlasování o návrhu změny Stanov 

7. Pověření k podání návrhu na zápis změn Stanov 
8. Diskuze, závěr 

Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali 
do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří přílohu 
tohoto zápisu. Spolek měl ke dni konání Valné hromady 37 členů. Z toho celkem 21 řádných 
členů, kteří mají právo na Členské schůzi hlasovat. Svolavatel sdělil počet přítomných a 

rozhodl, že je schůze usnášeníschopná. 

Ad 2) 
Svolavatel navrhl pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako 
předsedajícího schůze Mgr. et Mgr. Aleše Jelínka 

zapisovatele/ku Ing. Pavlínu Zrůbkovou 
a ověřovatele/ku PhDr. Ivanu Slavíkovou 

Ad 3) 
Předsedající přednesl zprávu o činnosti ABDg za období 2019/20 a zprávu o hospodaření. 
Schvalování zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření ABDg: 
Hlasování o zprávě o činnosti a zprávě o hospodaření: 
PRO: 6 I PROTI: o I ZDRŽEL/ A SE: o 

Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření byla schválena. 

Ad 4) 
Předsedající přednesl zprávu o členství ABDg ve FECBOP. 
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Předsedající přítomné seznámil s návrhem nového sídla spolku na adrese: Tyršova 2, 

Kostelec nad Orlicí 
Hlasování o změně sídla organizace: 
PRO: 6 I PROTI: o I ZDRŽEL/ A SE: o 

Změna adresy spolku Asociace bilanční diagnostiky, z.s. byla schválena. 

Ad 6) 
Předsedající přítomné seznámil s návrhem změny stanov, který tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Doplňuje se především možnost elektronického přístupu na zasedání Členské schůze a 

Výkonného výboru. Návrh byl předem oznámen členům a kladně se k němu vyjádřilo 1.f 
řádných členů. 

Hlasování o návrhu změny Stanov: 

PRO: 6 I PROTI: o I ZDRŽEL/ A SE: o 

Stanovy tak byly usnesením schůze schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Ad 7) 

K podání návrhu na zápis změn Stanov a sídla společnosti byl pověřen předseda ABDg Mgr. 
et Mgr. Aleš Jelínek. 

Ad 8) 

Na závěr proběhla diskuze, projednání usnesení a předsedající poděkoval přítomným za 
účast . 

........ ... ~ ........................ . 
Jméno a příjmení: Ing. Pavlína Zrůbková 
Funkce: zapisovatelka 

.... :&«.~.d .... 
Jméno a příjmení: PhDr. Ivana Slavíková 
Funkce: ověřovatelka zápisu 
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Listina přítomných členů 
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Svým podpisem stvrzuji, že jsem se zúčastnil/a flenské schůze spolku 
Asociace bilanční diagnostiky, z. s., která se uskutečnila dne 2. 10. 2020. 
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Asociace bilanční diagnostiky, z.s. 

člen FECBOP 

Pozvánka a program 
5. členské schůze 

Asociace bilanční diagnostiky, z.s. 

Datum: 2. října 2020, od 17.00 hod. 

Místo: Rudé armády 1111 , Kostelec nad Orlicí 
Možnost vzdáleného přístupu přes Skype. 

Program členské schůze Asociace bilanční diagnostiky, z.s. 

• Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 
• Slovo svolavatele 
• Zpráva o činnosti 
• Zpráva o hospodaření 
• Zpráva z členství ABDg ve FECBOP 
• Hlasování o návrhu změny sídla 
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• Hlasování o návrhu změny Stanov 
• Pověření k podání návrhu na zápis změn Stanov 
• Usnesení, závěr 

S pozdravem 
Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek 
Předseda Asociace bilanční diagnostiky, z.s. 

V Kostelci nad Orlicí 17. září 2020 

Asociace bilanční diagnostiky, z.s., IČO 01619641 
http:/ /www.asocíace-bílancni-diagnostiky.cz/ 


