
VALNÁ HROMADA 

 

Zápis z Valné hromady, konané dne 15.6.2010 v Táboře. 

 
Průběh:  

     Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady 

činnost občanského sdružení APLA Jižní Čechy, o.s. v roce 2009.  

 
Činnosti v roce 2009: 

 pokračování projektu „Poznej náš svět“ – Poradenské středisko pro lidi s poruchou 

autistického spektra – podpořeno Nadací O2 

 přednáškový cyklus o problematice lidí s autismem: 
- Děti s poruchou autistického spektra v předškolním věku II. 

- Komunikační terapie 

- Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly 

 Světový den informovanosti o autismu – uspořádání informační výstavy v Městské 

knihovně Tábor 
 ve spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice byl natočen pořad 

„Zdravíčko“ věnovaný problematice autismu 

 zahájení přednáškové činnosti na Středních zdravotnických školách v Jihočeském 

kraji 
 letní tábor „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“-podruhé 

 úspěšná akreditace sociální služby: Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením (realizace od ledna 2010) 

 napsána žádost na MPSV – dotace na poskytování sociální služby 
 

Po zhodnocení činnosti v roce 2009 přednesla předsedkyně sdružení Lucie Jirků plán 

organizace na rok 2010. 

 
Činnosti v roce 2010: 

 

 prosinec 2009 – prosinec 2010 – projekt „Poznej náš svět“ – podpořeno nadací O2 

 pokračování ve vzdělávací činnosti – přednášky pro veřejnost + přednášky na 

středních zdravotnických školách  
 informační kampaň na Světový den autismu dne 2. dubna 

 červenec 2010 – letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme 

s létem“ 

 od ledna 2010 poskytování sociální služby 
 plán personálního rozšíření organizace 

 zřízení odborné knihovny 

 zřízení půjčovny pomůcek pro ranou péči 

 
Finanční prostředky z roku 2009 byly převedeny do účetnictví pro rok 2010. 

 

Volba správní rady a revizní komise: 

Hlavním bodem letošní Valné hromady byla volba správní rady a revizní komise, neboť 

dle stanov sdružení uplynulo funkční období stávající správní rady a revizní komise. 
 

Správní rada 2007-2009: Mgr. Lucie Jirků – předseda sdružení 

                                     Petra Marešová, DiS. – místopředseda sdružení 

                                     Josef Jirků – člen správní rady 
 

Revizní komise 2009: Ing. Zbyněk Vrtiška 

                                Pavel Straka 

                                Michaela Nesvadbová 
 

 



Tajnou volbou byli navrženi tyto kandidáti: 

Správní rada: Lucie Jirků, Petra Marešová, Josef Jirků, Zuzana Vaňková 

Revizní komise: Zbyněk Vrtiška, Michaela Nesvadbová, Pavel Straka, Josef Jirků 

 
Navržení kandidáti se nezřekli případného zvolení a převzetí funkce, došlo tedy k tajné 

volbě, která dopadla následovně: 

 

Správní rada: 
Lucie Jirků – 3 hlasy 

Petra Marešová – 3 hlasy 

Josef Jirků – 2 hlasy 

Zuzana Vaňková – 1 hlas 
 

Revizní komise: 

Zbyněk Vrtiška – 3 hlasy 

Michaela Nesvadbová - 4 hlasy 

Pavel Straka - 2 hlasy 
Josef Jirků – 0 hlasů 

  

Celkem hlasovalo 9  přítomných členů sdružení, nikdo se nevzdal hlasování. 

 
Správní rada pro rok 2010-2012: 

Zvolení kandidáti se dohodli na obsazení míst předsedy a místopředsedy sdružení. 

Mgr.Lucie Jirků – předseda sdružení 

Petra Marešová, DiS. – místopředseda sdružení 
Josef Jirků – člen správní rady sdružení 

 

Revizní komise pro rok 2010-2012: 

Zbyněk Vrtiška  
Michaela Nesvadbová  

Pavel Straka 

 

Členské příspěvky 

Valná hromada se jednomyslně usnesla pro zachování výše členského příspěvku 200 Kč 
ročně. 

 

Změna stanov, změna adresy 

Dále byli členové organizace informování o změně sídla sdružení, kde probíhá jeho 
činnost, a to do ulice Farského 887, Tábor 390 02. Na této adrese dostalo sdružení do 

výpůjčky od města Tábor jednu kancelář. Z důvodu změny adresy je potřebné změnit i 

sídlo organizace. Valná hromada tedy dala souhlas ke změně stanov sdružení v tom 

smyslu, že dojde ke změně sídla sdružení z původní adresy: Helsinská 2731, Tábor 390 
05 na adresu: Farského 887, Tábor 390 02. 

 

 

Na závěr předsedkyně sdružení poděkovala členům sdružení za jejich činnost pro 

občanské sdružení a individuálním dárcům za jejich finanční podporu. 
 

Valné hromady se zúčastnilo celkem devět z jedenácti členů sdružení. 

 

 
V Táboře dne 17.6.2010 zapsala: Lucie Jirků, člen sdružení 

 


