
Zápis ze shromáždění delegátů OPBD Teplice ze dne 19.4.2021

Zápis ze shromáždění delegátů OPBD Teplice konaného dne
19. dubna 2021 v Beuronské kapli v Teplicích

Bod 1 Programu jednání: ÚVOD

V souladu s ustanovením odstavce 18 a 19 Mimořádného opatřením č.j. MZDR 14601-
2/2021/MIN/KAN ze dne 10. dubna 2021 ve znění Mimořádného opatřeni čj. MZDR 14601-
3/2021 /MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 (dále jen ‘mimořádné opatření“) bylo shromáždění
delegátů OPBD Teplice konáno za podmínek v tomto mimořádném opatření stanovených,
když před vstupem do vnitřních prostor a prezentací jednotlivých delegátů bylo
zkontrolováno pověřenou osobou, zda delegáti a ostatní osoby - členové představenstva a
kontrolní komise splňují podmínky pod písm. a) - d) bodu 19 mimořádného opatření. O této
skutečnosti byl pořízen záznam.

Dále při vstupu do vnitřních prostor byla zajištěna dezinfekce rukou a při samotném jednání
byly zajištěny rozestupy mezi jednotlivými osobami - delegáty nejméně 2 metry.

Předseda představenstva, Ing. Vlastimil Skála, nemohl zahájit jednání shromáždění delegátů
OPBD Teplice v řádném termínu 17:30 hodin z důvodu delší prezentace zúčastněných
delegátů SD. Důvodem byla nutnost provedení testů na covid-19. Z uvedených organizačních
důvodů, bylo shromáždění delegátů zahájeno později.

Předseda představenstva, Ing. Vlastimil Skála, zahájil jednání řádného shromáždění delegátů
OPBD Teplice v 17:45 hodin. Přítomno bylo 17 delegátů z 24 pozvaných, z toho 3 udělené
plné moci k zastupování na tomto jednání. Konstatoval, že je přítomný dostatek delegátů pro
zahájení řádného shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů bylo přítomno dále 5 členů
představenstva a zástupci kontrolní komise — Antonín Hanzlík a Martina Dolejšová. Dále se
dostavil Ing. Martin Dolejší jako kandidát do orgánů družstva. Zúčastnili se také zaměstnanci
OPBD Teplice (p. Bůžek, p. Ing. Landová, p. Dubcová).

Bod 2 Programu jednání: VOLBA MANDATOVE A NAVRHOVE KOMISE,
ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU

1. Ing. Vlastimil Skála navrhl sloučení mandátové a návrhové komise — výsledek
hlasování:

pro l7hlasů
proti O hlasů
zdržel se hlasování O hlasů

2. Ing. Vlastimil Skála přečetl návrh složení komisí a následně dal hlasovat o návrhu
složení komisí tohoto shromáždění delegátů ~ následujícím výsledkem:

Mandátová a Návrhová komise — navrhuje se složení:
Pan Jiří Liška, Ing. Radko Kalenda a JaroslavJurecký — výsledek hlasování:
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pro l7hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se hlasování O hlasů

3. Zapisovatel — navrhuje se:
Ing. Lucie Landová

pro l7hlasů
proti O hlasů
zdržel se hlasování O hlasů

4. Ověřovatelé zápisu — dle Stanov OPBD Teplice zápis ověřuje předsedající a zvolený
zapisovatel, tedy Ing. Vlastimil Skála a Ing. Lucie Landová. Vzhledem k volebnímu
shromáždění navrhl Ing. Skála dalšího ověřovatele paní Vladimíru Kozárovou.

pro l7hlasů
proti O hlasů
zdržel se hlasování O hlasů

Bod 3 Programu jednání: ZPRÁVA MANDATOVE KOMISE
Zprávu přednesl pan Jiří Liška v tomto znění: Je přítomno 17 delegátů z 24 pozvaných
delegátů, z toho 3 udělené plné moci k zastupování na tomto jednání. Shromáždění delegátů je
usnášeníschopné.

Bod 4 Programu jednání; PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ DO ORGANŮ
DRUŽSTVA
Přítomným se představil Ing. Martin Dolejší, kandidát do představenstva a do kontrolní
komise. Ostatní kandidáti nevyužili možnosti se představit. Přítomní delegáti nepožadovali
představení ostatní kandidátů do volených orgánů. Jeden z kandidátů paní Pavlína Fořtová
Hyková se nepředstavila, protože se nedostavila.

Bod 5 Programu jednání: VOLBY

Ing. Skála předal slovo MuDr. Poláčkové, členu volební komise, která informovala přítomné
delegáty o průběhu voleb do orgánů družstva.

Volby proběhly tajnou volbou, kdy každý přítomný delegát měl zaškrtnout na volebním lístku
do představenstva maximálně 5 kandidátů a do kontrolní komise maximálně 3 hlasy.

Bod 6 Programu jednání: ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE

Volební komise sečetla hlasy na hlasovacích lístcích a vyhlásila volby s tímto závěrem:

a) O hlasovacích lístků do představenstva bylo vyřazeno jako neplatné

b) O hlasovacích lístků do kontrolní komise bylo vyřazeno jako neplatné

c) v hlasovací urně bylo 17 hlasovacích lístků do představenstva, O přítomných delegátů
nehlasovalo
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d) v hlasovací urně bylo 17 hlasovacích lístků do kontrolní komise, 0 přítomných
delegátů nehlasovalo

e) Do představenstva byli zvoleni: 1) Ing. Vlastimil Skála 17 hlasů

2) JUDr. Irena Wolfová 13 hlasů

3) Marek Rubeš 12 hlasů

4) Mgr. Radka Manáková 10 hlasů

5) Milan Vunč 9 hlasů

náhradníci do představenstva: 6) MUDr. Eva Poláčková 7 hlasů

7) Ing. Martin Dolejši 6 hlasů

f) Do kontrolní komise bylo hlasováno s výsledkem:

1) Antonín Hanzlík 15 hlasů

2) Dolejšová Martina 12 hlasů

3) Ing. Martin Dolejší 6 hlasů

4) Pavlína Fořtová Hyková 6 hlasů

g) Kvůli shodě hlasů dvou kandidátů do kontrolní komise proběhlo doplňující hlasování,
a to v souladu s článkem 6 schváleného volebního řádu ze dne 11.11.2020. Přítomní
delegáti souhlasili s volbou aklamací, tj. přímým veřejným hlasováním o každém
z kandidátů.

h) Doplňující hlasování o kandidátce paní Pavlíně Fořtové Hykové:

pro 7hlasů
proti 6 hlasů
zdržel se hlasování 4 hlasů

i) Doplňující hlasování o kandidátu Ing. Martinu Dolejšímu:

pro 8 hlasů
proti 5 hlasů
zdržel se hlasování 4 hlasů

j) Třetím členem kontrolní komise se po doplňujícím hlasování stává Ing. Martin
Dolejší. Náhradníkem do kontrolní komise se stává paní Pavlína Fořtová Hyková.

Do kontrolní komise byli zvoleni: 1) Antonín Hanzlík 15 hlasů

2) Dolejšová Martina 12 hlasů

3) Ing. Martin Dolejší 8 hlasů

Náhradníci do kontrolní komise: 4) Pavlína Fořtová Hyková 7 hlasů

k) Volby do orgánů družstva proběhly v souladu se schváleným volebním řádem OPBD
Teplice.
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Shromáždění dele2átu SCHVALUJE:

a) Výsledky voleb

Výsledek hlasování

pro
proti
zdržel se hlasování

Usnesení~ přijato.

17 hlasu
o hlasu
O hlasu

Bod 8 Programu jednání: DISKUSE
V rámci diskuze vystoupil předseda představenstva Ing. Vlastimil Skála, aby přítomným
delegátům připomněl, že i jim končí funkční období. Je tedy nutné, tam kde ještě nebylo
učiněno, svolat domovní schuze a zvolit delegáty pro další funkční období.

Bod 9 programu jednání: ZÁVĚR

Na závěr poděkoval předsedající všem přítomným delegátum za vykonanou práci a za účast
na shromáždění delegátu.

kÝ
Zapsalw

Ing. Lucie Landová

I
Ing. Vlastimil Skála Vladimíra Kozárová

Bod 7 Programu jednání: USNESENÍ:
1) Bylo hlasováno o USNESENÍ Č. 1:

Ověřovatel zápisu:

Ing. Lucie Landová
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