
Zápis ze zasedání valné hromady spolku Rozalio

Datum a místo konání: 7. září 2019 v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy
Svoláno: výborem spolku, a to:
-  elektronickou pozvánkou rozeslanou sedm týdnů  před  zasedáním prostřednictvím newsletteru  všem členům
s platnou a funkční e-mailovou adresou;
- e-mailem s konečným programem a seznamem kandidátů dva týdny před zasedáním;
- pozvánkou zveřejněnou šest týdnů před zasedáním na www.rozalio.cz.

Průběh zasedání valné hromady

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti

Zasedání zahájila Martina Suchánková, která také předsedala, a pověřila Dagmar Sláčalovou, aby zasedání vedla
a prováděla zápis.

Zasedání se zúčastnilo 13 osob: sedm řádných členů, z toho dvě členky výboru, dále tři hosté a tři přidružení
členové.  .  Další  dvě  členky výboru  byly zastoupeny jednou  z  přítomných,  a  to  udělenou  plnou  mocí.  Další
tři členové spolku udělili plnou moc dvěma přítomným. Valná hromada o těchto zastoupeních byla vyrozuměna
před začátkem zasedání.  Valná hromada tak byla  usnášeníschopná se  čtyřmi  hlasy členů výboru  a osmi  hlasy
řádných členů.

Prezenční listina a další dokumenty týkající se zasedání jsou uloženy v sídle spolku.

Schválení programu

Členská schůze schválila následující program jednání:

1. Představení výroční zprávy 2018
2. Shrnutí plnění úkolů na rok 2019
3. Dotace – možnosti financování předložených projektů
4. Diskuze, návrhy a schválení úkolů pro rok 2020
5. EFVV – diskuze a hlasování o setrvání v organizaci
6. Česká ženská lobby – diskuze
7. Volba nových členů výboru

pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 1



Průběh zasedání

1. Představena výroční zpráva 2018

2. Shrnutí plnění úkolů na rok 2019
Dagmar Sláčalová shrnula plnění úkolů výboru, které zadala valná hromada na zasedání v roce 2018, a seznámila
tak valnou hromadu s úkoly, které byly splněny, odloženy či zrušeny a z jakých důvodů.

3. Dotace – možnosti financování předložených projektů

Dagmar  Sláčalová  představila  valné  hromadě  dva  projekty,  které  na  žádost  výboru  vypracovala  a  navrhla
financování. Pro jeden z projektů zvolila možnosti financování prostřednictvím akce Giving Tuesday. Pro druhý
z projektů navrhla financování  formou dotací.  Výbor  rozhodl,  že o možnostech tohoto financování  s  ohledem
na předchozí ohlasy členů nechá hlasovat. Proběhlo tedy hlasování, zda spolek Rozalio může žádat o financování
projektu Nadaci Pangea, Českou pirátskou stranu, evropské fondy nebo Open Society Fund.

Výsledky hlasování:

3.1 Výbor bude žádat o podporu Nadaci Pangea
pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat

3.2 Výbor bude žádat o podporu evropské fondy
pro: 9, proti: 2, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat

3.3 Výbor bude žádat o podporu Open Society Fund
pro: 9, proti: 2, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat

3.4 Výbor bude žádat o podporu Českou pirátskou stranu
pro: 5, proti: 3, zdrželo se: 4
Výsledek: návrh nebyl přijat

4. Diskuze, návrhy a schválení úkolů na rok 2020

4.1 Výbor Rozalia vytvoří v roce 2020 interaktivní online brožuru a k ní  tištěný leták s body. Ten bude
vycházet  ze  stávajícího  oranžového  letáčku,  kdy  k  jednotlivým bodům vytvoří  odpovědi,  které  si
zájemce rozklikne právě na webu Rozalia. Zároveň vytvoří nový web a dále začne natáčet krátká
informativní videa a videorozhovory. To vše v rámci jednoho projektu.
pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat

4.2  Výbor  v  případě,  že  se  podaří  zajistit  financování,  začne  pracovat  i  na  druhém  projektu.
Ten ze strategických důvodů není  v tomto zápise uveden,  ale řádní  členové si mohou informace vyžádat
u výboru spolku.

pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 1

Výsledek: návrh přijat



5. Diskuze a hlasování o setrvání v organizaci

Martina  Suchánková  seznámila  členy  se  současnou  situací,  na  základě  které  vyhlásila  hlasování  o setrvání
v organizaci.

Rozalio vystoupí z organizace EFVV
pro: 9, proti: 2, zdrželo se: 1
Výsledek: návrh přijat.

6. Česká ženská lobby (ČŽL)

Martina Suchánková seznámila valnou hromadu se současnou situací a spoluprací Rozalia a ČŽL.

7. Volba nových členů výboru

Valná hromada hlasovala tajně, kdy každý řádný člen zaškrtl na volebním lístku se sedmi kandidáty
až pět jmen. Hlasování dopadlo takto:

1. Martina Suchánková 12 hlasů
2. Michaela Tkadlecová 5 hlasů
3. Alice Kulhánková 4 hlasy
4. Petra Janoušková 6 hlasů
5. Marie Maříková 11 hlasů
6. Dagmar Sláčalová 12 hlasů
7. Miroslav Vácha 10 hlasů

Výsledek: Členy výboru se stávají Martina Suchánková, Petra Janoušková, Marie Maříková, 
Dagmar Sláčalová, Miroslav Vácha.

Výbor  poté  ze  svého  středu  zvolil  předsedu  a  místopředsedy,  a  to  takto:  předsedkyní  spolku  je Martina
Suchánková, místopředsedkyněmi Petra Janoušková a Marie Maříková. Valná hromada o výsledcích volby
byla vyrozuměna a schválila je.

Martina Suchánková následně poděkovala přítomným a zasedání ukončila.

Vypracováno dne 10. září 2019

…………………………………………………… ……………………………………………………
Martina Suchánková, předsedající Dagmar Sláčalová, zapisovatelka

…………………………………………………..
Správnost zápisu kontroloval: Richard Janda, člen spolku


