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ZÁPIS 
z členské schůze Společnost Laguna, z.s., 

IČ: 057 331 89, se sídlem Luka pod Medníkem 79, 254 01 Jílové u Prahy 

(dále jen „Společnost Laguna“) 

 

konaného 28. listopadu 2019 v 17:00 hodin  

v Botanické zahradě v zasedací místnosti ředitelství, Na Slupi 433/16, 128 00 Nové Město 

 

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů shromáždění 

 

Schůzi Společnosti Laguna zahájila předsedkyně výboru paní Magdalena Žohová a konstatovala, že 

shromáždění bylo svoláno výborem, pozvánka byla doručena členům v souladu se zákonem a stanovami a že 

jsou přítomni členové s 15. hlasy z 27 hlasů celkem, tj. 55,55 % a proto je v souladu se stanovami schůze 

usnášeníschopná. Poté seznámila členy s pořadem jednání: 

 
1. Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů schůze 

2. Členská základna, členské příspěvky, GDPR  

3. Webové stránky  

4. Dárkové poukazy 

5. Další návrhy, diskuse 

6. Promítání – mise „Pantanal a Chaco v nouzi“ 

 

a navrhla volbu těchto orgánů schůze:  

řídící schůze:     Magdalena Žohová 

zapisovatel:      Hana Bátěk Junková 

ověřovatel zápisu:    Miroslav Orlík 

     

Protože nikdo z přítomných nevznesl protinávrh, konstatovala řídící schůze, že shromáždění je 

usnášeníschopné, seznámila členy se způsobem hlasování a vyzvala k hlasování o návrhu usnesení:    

 

Shromáždění volí Magdalenu Žohovou řídícím schůze.  

Shromáždění volí Hanu Bátěk Junkovou zapisovatelem.  

Shromáždění volí Miroslava Orlíka ověřovatelem zápisu.  

 

Hlasováno: pro navržené hlasovalo 15 přítomných, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování 

Orgány schůze v navrženém složení byly zvoleny.  

 

 

 

2.  Členská základna  

 

Řídící schůze přednesla návrh o přijetí nových členů: Noháč Ivette, Havránek Jan, Fejfarová Radka, 

Kalivodová Anna, Holbová Karolína, Miškeová Klára, Píša Tomáš.  

Dále řídící schůze navrhla ukončení členství těm členům, kteří se delší dobu neúčastní schůzí ani žádných 

aktivit spolku a nedali o sobě vědět. Týká se to těchto členů: Boriková Martina, Fila Dana Monika, 

Gangnusová Pavlína, Krautschneider Radek, Krautschneiderová Pavla, Křížová Alena, Marková Veronika. 

Těmto členům bude emailem podána výzva k vyjádření. V případě, že ani tentokrát neprojeví zájem o 

spolupráci, bude jejich členství k 31.12.2019 ukončeno.  

Dále oznámila také odstoupení výboru členky: Hana Bátěk Junková.  

 

Návrhy usnesení: 

Schůze volí Noháč Ivette, Havránek Jan, Fejfarová Radka, Kalivodová Anna, Holbová Karolína, 

Miškeová Klára, Píša Tomáš jako nové členy Společnosti Laguna. Dále schůze vylučuje členy Boriková 

Martina, Fila Dana Monika, Gangnusová Pavlína, Krautschneider Radek, Krautschneiderová Pavla, 

Křížová Alena, Marková Veronika pokud se do konce roku 2019 nevyjádří k pokračování svého členství. 

Důvodem je neúčast na schůzích ani na akcích spolku, případně neplacení členských příspěvků. Schůze 

přijímá odstoupení Hana Bátěk Junková z výboru. 
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Hlasováno: pro návrh hlasovalo 15 přítomných, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování  

 

Noháč Ivette, Havránek Jan, Fejfarová Radka, Kalivodová Anna, Holbová Karolína, Miškeová Klára, 

Píša Tomáš byli zvoleni členy Společnosti Laguna. Boriková Martina, Fila Dana Monika, Gangnusová 

Pavlína, Krautschneider Radek, Krautschneiderová Pavla, Křížová Alena, Marková Veronika budou 

vyloučeni z členství Společnosti Laguna, pokud se do 31.12.2019 nezaktivují své členství.  Řídící schůze 

zašle oznámení o vyloučení k datu 31.12.2019. Hana Bátěk Junková odstoupila z výboru Společnosti 

Laguna. 

 

 

3. Webové stránky 

 

Řídící schůze informovala, že od ledna jsme ukončili spolupráci se současným webmasterem Radkem. 

Nemáme přístup do emailové schránky, ani do adopcí. Korespondenci Laguny dostáváme jenom občas 

formou přeposlaných zpráv. Zbytek informací jsou získané z FB či jinde namátkově po internetu. Pracuje se 

na vytvoření nových webových stránek www.spolecnostlaguna.cz  

 

4. Dárkové poukazy 

 

Řídící schůze představila vypracované návrhy dárkových poukazů: 

1) Ošetřovatel a veterinární technik 

2) Virtuální adopce vybraného papouška 

Dále řídící schůze předala slovo členům schůze a otevřela diskusi. Závěrem diskuse bylo schválení 

představených návrhů k dalšímu zpracování. 

 

 

 

5. Další návrhy, diskuse 

 

Řídící schůze informovala členy schůze o možnosti ambulantní péče pro papoušky Společnosti Laguna ve 

Veterinární klinice Modřany, jejíž výstavba je v plánu. Během diskuse byly dále probírány detaily provozu 

zázemí Společnosti Laguna.  

 

 

 

6. Promítání – mise „Pantanal a Chaco v nouzi“ 

 

 

Řídící schůze promítla krátký záznam z mise, poté schůzi zakončila.  

 

 

 

V Praze dne 28. Listopadu 2019 

 

 

Řídící schůze:  Magdalena Žohová   ………………………………….. 

Zapisovatel:  Hana Bátěk Junková  ………………………………….. 

Ověřovatel zápisu:  Miroslav Orlík    ………………………………….. 

 

 

Přílohy: 

 

1) Pozvánka na shromáždění 

2) Listina přítomných  

 


