
Stránka 1 z 2 
 

Zápis z volební členské schůze spolku Talnet, z. s. 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

IČ: 22683224 
spisová značka: L 18667 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen “spolek”) 
 

Správní rada spolku svolala (dle hlavy V. odstavce 2.6 spolkových stanov) členskou schůzi 
spolku na pondělí 29. listopadu 2021 od 20:00. Distanční forma schůze (v souladu s §156/1 
zákona č. 89/2012 Sb.) byla zvolena za účelem snížení možného rizika související s přenosem 
nemoci COVID-19. Všichni členové byli povinni zapnout mikrofon a kameru, aby bylo možno 
ověřit jejich identitu. 

Schůzi zahájila svolavatelka – předsedkyně správní rady spolku Mgr. Světla Vitingerová. Ta 
na začátek schůze ověřila usnášeníschopnost schůze. Bylo přítomno 5 aktivních členů (viz 
prezenční listina jako příloha zápisu), tedy členů s hlasovacím právem (z celkového počtu 7 
aktivních členů, tedy 71 %). Svolavatelka prohlásila členskou schůzi za 
usnášeníschopnou (dle hlavy V., odstavce 2.4 spolkových stanov). 

Následně byla dle programu uvedeného v pozvánce zajištěna volba orgánů volební členské 
schůze. Jediným návrhem na předsedající schůze byla Mgr. Světla Vitingerová. Zvolení 
proběhlo aklamačně. 

Usnesení: Předsedající schůze byla zvolena Mgr. Světla Vitingerová 

Jediným návrhem na zapisovatele schůze byl Jakub Sochor. Zvolení proběhlo aklamačně 

Usnesení: Zapisovatelem členské schůze byl zvolen Jakub Sochor 

Jediným návrhem na ověřovatele zápisu byla Anna Korytářová. Zvolení proběhlo aklamačně. 

Usnesení: Ověřovatelkou zápisu členské schůze byla zvolena Anna Korytářová 

Následně Mgr. Světla Vitingerová přednesla, v souladu s programem členské schůze, zprávu 
o činnosti spolku a o jeho hospodaření v uplynulém období, přičemž pro celkový přehled bylo 
předneseno shrnutí činnosti od roku 2012. Bylo vyvoláno hlasování o vzetí na vědomí 
přednesených informací členskou schůzí. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (100 
% pro). 

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření spolku 
v uplynulém období. 

Dalším projednávaným bodem bylo představení jednotlivých kandidátů do správní rady spolku, 
během něhož se představili kandidáti v abecedním pořadí – Anna Korytářová, Jakub Sochor, 
Světla Vitingerová. Další návrhy na kandidáty nebyly předsedajícímu schůze doručeny. 
Následně proběhla volba jednotlivých členů správní rady (dle hlavy V. odstavce 2.2.a stanov) 
v abecedním pořadí kandidátů: 

Anna Korytářová – 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; tedy 100 % pro 

Jakub Sochor – 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel (J. Sochor); tedy 80 % pro 

Mgr. Světla Vitingerová – 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel (S. Vitingerová); tedy 80 % pro 

Usnesení: Členy správní rady pro období 2021 – 2026 byli zvoleni Anna Korytářová, 
Jakub Sochor a Mgr. Světla Vitingerová 
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Šestým bodem, dle programu členské schůze, bylo schválení nové verze stanov, které byly 
členům s dostatečným předstihem rozeslány. Vedoucí týmu připravující úpravu stanov, Jakub 
Sochor, v krátkosti představil všechny navrhované změny a důvod jejich úpravy. Následně 
proběhla krátká diskuse o jednotlivých navrhovaných úpravách. Předsedající schůze následně 
vyvolala hlasování o změně stanov spolku (dle hlavy V. odstavce 2.2.b stanov). Výsledky 
hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (100 % pro) 
 
Usnesení: Členská schůze spolku schvaluje úpravu spolkových stanov dle 
předloženého návrhu 
 
Dalším bodem bylo potvrzení výše členských příspěvků spolku, které byly v minulém období 
0,- Kč. Mgr. Světla Vitingerová navrhla ponechat tuto výši i pro další období; jiné návrhy nebyly 
předneseny. Výsledky hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (100 % pro). 

Usnesení: Členská schůze spolku potvrzuje výši členských příspěvků na příští období 
na 0,- Kč. 

Následně proběhla diskuse na téma dalšího vývoje spolku a plánů na akce pro kalendářní rok 
2022. Mgr. Světla Vitingerová informovala o chybějící webové prezentaci spolku, na což 
reagoval Jakub Sochor s výčtem možných řešení. Stanislav Zelenda informoval o aktuální 
celorepublikové situaci na téma podpory nadání a spolkové účasti v této problematice. 

Zapisovatel Jakub Sochor na závěr schůze přečetl všechna usnesení přijatá členskou schůzí. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Usnesení: Členská schůze potvrzuje pravdivost přijatých usnesení uvedených v zápisu 

Předsedající schůze Mgr. Světla Vitingerová poděkovala všem členům za účast na členské 
schůzi a schůzi ukončila, neboť došlo k projednání všech bodů uvedených v pozvánce. 

 

V Praze, 29. listopadu 2021 

Zapisovatel: Jakub Sochor 

Ověřovatel: Anna Korytářová 

 

Příloha: Prezenční listina 

 

 


