Informace o členské schůzi
Tanečního a sportovního klubu Dynamik, Lysá nad Labem, spolek,
IČ: 22862994
( dále jen „Spolek“)

Na den 21.6.2018 byla svolána s plánovaným začátkem od 19:30 hodin v tělocvičně ZŠ
TGM v Litoli členská schůze Spolku. Prezence byla plánovaná od 19,00 do 19,30 hodin,
přičemž ve stejnou dobu probíhala souběžně s prezencí na členskou schůzi Spolku i
prezence na zamýšlenou členskou schůzi spolku DANCE EMOTION, Lysá nad Labem,
která se však nakonec nekonala. Prezence oprávněných členů před vlastní schůzí však
oproti plánovanému časovému předpokladu probíhala až do 20:45 hodin. Důvodem byla
mimo jiné ta skutečnost, že paní Koštířová přinesla více než 50 plných mocí, které musely
být kontrolovány se seznamem členů Spolku k 25.4.2017. Po kontrole jí bylo uznáno
k hlasování na této schůzi jen 26 plných mocí, které navíc vykazovaly i určité nepřesnosti a
nejasnosti ohledně rozsahu uděleného mandátu.
Ve 20:46 hodin byla členská schůze Spolku zahájena a byl přednesen návrh na volbu
orgánů schůze. Ze strany některých přítomných příznivců paní Koštířové byly vznášeny
námitky, že členské schůze Spolku se jako členové účastní i osoby, které podle nich členy
nejsou, že není jasné, zda je schůze usnášeníschopná, a že za skrutátory jsou navrhovány
osoby, které podle nich nejsou členy Spolku. Všechny tyto námitky byly postupně vysvětleny
a odmítnuty jako nedůvodné. Po té bylo přistoupeno k prvnímu hlasování – o předsedajícím
schůze. Stejné osoby pak se svými dalšími námitkami přerušovali průběh samotného
hlasování. Situace se stala nepřehlednou a navíc se při sčítání hlasů proti navrženým
kandidátům za členy orgány schůze zjistilo, že prokazatelně hlasovalo více hlasů, než kolik
byl počet oprávněných členů Spolku, kteří byli osobně přítomni či zastoupeni paní
Koštířovou.
Ve 21:30 hodin se na základě uvedených skutečností a nepřehledné situace přítomní
členové výboru Spolku rozhodli na předčasném ukončení této schůze bez pořizování
notářského zápisu přítomnou paní notářkou vzhledem k neshodě o volbě členů orgánů
schůze. Z důvodu nezvolení orgánů schůze nebylo hlasováno o vlastních bodech agendy
svolané členské schůze Spolku, kterým bylo jednak vyloučení členů bývalého výboru Spolku
a členů bývalé kontrolní komise Spolku jako členů Spolku a dále sloučení Spolku s DANCE
EMOTION, Lysá nad Labem, spolek. .
Vzhledem k nehlasování o sloučení Spolku s výše uvedeným spolkem neproběhla ani
navazující členská schůze druhého spolku.

