
ASOCIACE   NÁHRADNÍ  VÝCHOVY 
Lublaňská 1724/33, 120 00 Praha 2 

IČ: 47610328 

tel., fax 224262505-6  

 
 

Zápis z jednání Valné hromady ANV 
 

 

 

Termín: 14. 11. 2017, v 17:00 hodin  

 

Místo konání: hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice p. Pernštejnem 

 

 

 

1. a) Zahájení a seznámení s programem – M. Picek (VH schvaluje navržený program) 

      b) Volba návrhové komise, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu (VH schvaluje  

          navržené členy ve složení Vernerová, Koubová, Dvořák M.; zapisovatelka  

         Vernerová; ověřovatelé Ševčík, Opravil)  

       c) Prezence přítomných viz prezenční listina – prohlášení o usnášení schopnosti VH –  

                 z 80 členů je 41 přítomno (VH je usnášení schopná) 

 

2. Zpráva o činnosti ANV za období 12/2016 – 11/2017 – M. Picek (VH bere na vědomí  

      přednesenou zprávu o činnosti ANV) 

 

3. Zpráva o hospodaření ANV za období 12/2016 – 11/2017 (aktuální stav) + návrh  

      rozpočtu pro rok 2018 – L. Ševčík (VH schvaluje zprávu o hospodaření v uplynulém  

     období a navržený rozpočet pro rok 2018) 

 

4. Zpráva revizní komise ANV – P. Vítkovský (VH bere na vědomí zprávu revizní  

            komise) 

 

5. Schválení termínu voleb Rady ANV 

a) volby nyní (VH neschválila) 

b) volby na podzim 2018 (VH schvaluje) 

Na základě schváleného termínu volby nové Rady ANV VH potvrzuje stávající členy 

Rady ANV  (VH schvaluje) 

 

6. Aktuální stav v prostředí zařízení pro výkon ÚV a OV v ČR 

- diskuse (např. zaznělo, že kurátor nesmí podat návrh na přemístění dítěte z jednoho 

typu zařízení do druhého; do senátu byl předložen další návrh novely 108) 

 

7. Různé  

- ČŠI na probíhajícím workshopu projevila zájem účastnit se dalších aditiv 

- informace o spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů 

 

 

 



8. Usnesení 

Návrhová komise předkládá toto usnesení: 

 

1. VH schvaluje  

a) program valné hromady 

b) členy návrhové komise, zapisovatelku, ověřovatele zápisu 

c) zprávu o hospodaření v uplynulém období 

d) navržený rozpočet pro rok 2018 

e) volby Rady ANV na podzim 2018 

f) stávající členy Rady ANV do voleb na podzim 2018 

g) přednesené usnesení  

 

 

2. VH bere na vědomí 

a) usnášení schopnost valné hromady  

b) zprávu o činnosti ANV za období 12/2016 – 11/2017 

c) zprávu revizní komise 

 

 

 

Zapsala:  Olga Vernerová 

Ověřil:  Lubomír Ševčík, Milan Opravil 


