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1 Zahájení valné hromady 

Valnou hromadu spolku (dále jen VH) ASOCIACE SUPERVIZOR POMÁHAJÍCÍCH         
PROFESÍ, konanou dne 6. 9. 2017 zahájila předsedající předsedkyně Bohumila Kalousková.           
Všichni přítomní s předstihem obdrželi pozvánku s programem VH, ke kterému nikdo neměl           
připomínky. 

Předsedkyně VH rozhodla dle platných stanov spolku, že VH je usnášeníschopná. 

2 Zhodnocení činnosti za minulé období 

Za uplynulé období činnost ASUPP spočívala především v realizaci supervizních dílen. Na           
tuto činnost jsou pozitivní zpětné vazby. V pr běhu roku došlo ke změně koordinátora            
činnosti. 

Další podstatná část činnosti ASUPP byla zaměřena na změny v rámci organizace, její            
prezentaci navenek (změna webu, založení FB, prezentace člen  ASUPP) 

3 Schválení dokladů spojených se změnou statutu sdružení na spolek 

Předsedkyně ASUPP představila nově sestavené stanovy. V pr běhu VH byly projity všechny           
body nových stanov. Návrh nových stanov je přílohou zápisu. 

Nové stanovy byly jednomyslně odsouhlaseny (počet hlas pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel se                 
0) 

4 Plány a vize na další období 

V plánu na další období je: 
Účast na supervizní konferenci na podzim 2017 
Výroba prezentačních materiál  
Dokončit převod sdružení na spolek 
Pokračovat v realizaci dílen 

5 Propagace činnosti a úprava designu webových stránek 

Byly zprovozněny nové webové stránky. 

VH odsouhlasila jejich vzhled a byla informována administrátorem Karlem Saurem o jejich            
aktuálním využívání. 
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6 Organizační záležitosti 

1. Bylo hlasováno o přijetí nového člena. VH byla předložena úplná žádost o přijetí             
Mileny Vaňkové. Členství bylo jednohlasně odsouhlaseno (počet hlas pro ANO 8 x            
pro NE 0 x zdržel se 0) 

7 Volba členů výboru a revizora 

Předsedající podal návrh na diskusi směrem k volbě nových člen výboru. Po diskusi o             
jednotlivých návrzích byli do výboru a do funkce revizora spolku zvoleni tito členové spolku: 

● Předseda výboru: Bohumila Kalousková (počet hlas pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel               
se 0) 

● Místopředsedové výboru: Petra Priknerová (počet hlas pro ANO 8 x pro NE 0 x              
zdržel se 0), Karel Saur (počet hlas  pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel se 0) 

● Další členové výboru: Kateřina Kahanová (počet hlas pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel                
se 0). Jiří Tošner (počet hlas  pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel se 0) 

● Do funkce revizora byla navržena Martina Přibylová. Hlasováním byla do této funkce            
zvolena jednomyslně (počet hlas  pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel se 0) 

8 Diskuze 

Jednotlivé body byly prezentovány předsedkyní spolku a ke každému bodu probíhala diskuse.            
VH rozhodla o jednotlivých bodech takto: 

1. V pr běhu uplynulého období bylo rozhodnuto o změně sídla organizace ze současné           
adresy na adresu Fr.Křížka 14, Praha 7. Změna sídla organizace byla na VH             
jednomyslně odhlasována (počet hlas  pro ANO 8 x pro NE 0 x zdržel se 0) 

2. Dokumentace k vedení účtu apod. byly předány Vladimírem Šikem do rukou          
Bohumily Kalouskové. Bylo jednomyslně schváleno rozhodnutí o změně bankovního         
institutu pro vedení účtu v následujícím období. Realizaci má na starosti Karel Saur. 

3. V případě, že se člen spolku nepodílí svou činností na dosahování účelu spolku, m že             
mu být na jeho žádost pozastaveno členství ve spolku až na 3 roky. V tomto období               
m že být kdykoliv na žádost člena obnovena.  

4. Na rok 2017 byla schválena výše členského příspěvku 400,-/rok. Karel Saur obešle            
s informací členy spolku. 
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9 Usnesení VH spolku  

Předsedkyně přítomné seznámila s usnesením, které VH schválila ve znění:.  

● VH zvolila výbor ve složení: Mgr.Bohumila Kalousková, MUDr.Karel Saur,         
Mgr.Petra Priknerová, Mgr.Kateřina Kahanová, Mgr.Jiří Tošner 

● VH zvolila revizora spolku: Mgr.Martina Přibylová 
● VH byla předsedkyní zvolena: Mgr.Bohumila Kalousková 
● VH byli zvoleni místopředsedové spolku: MUDr.Karel Saur a Mgr.Petra Priknerová 
● VH rozhodla o změně sídla organizace na adresu Fr.Křížka 14, Praha 7 
● VH vzala na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období 
● VH schválila plán činnosti spolku na další rok, 
● výbor spolku bude zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi.  

 

Na závěr předsedající poděkovala všem přítomným a rozloučila se jménem výboru spolku. 

Přílohy: 1) Návrh stanov 

2) Prezenční listina 

Zapsala: Petra Priknerová 

V Praze dne: 6. 9. 2017 
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