
Zápis ze zasedání konference delegátů  Spol DaT Pastviny 29.11.2014 

 

1. Proběhla volba komisí – volební komise Exner, Cívka. Návrhová komise Civín. 

2. Prezidium vyslechlo zprávu o hospodaření 

3. Proběhla diskuse o zprávě. Problémy s vystavováním faktur za nájem Dialcorpu za Penzion. 

Informaci o projektu postelí na Pastviny. Nebudeme žádat o proplacení dotace. Informace o 

jednáních s Dialcorpem a probíhajících soudních sporech. Diskuse o stavu budovy Penzionu a 

nákladech na opravy. Diskuse o Dialcorpu. Soudní odhad nájmu Ohradní do roku 2013 - 148 

tisíc. Návrh p. Šulce, že přistoupí na tuto částku, pokud my zaplatíme soudní výlohy. Soudní 

rozhodnutí 57c609/2013 do 15 dnů se máme vyjádřit. Navrhneme, aby si soudní výlohy 

zaplatila každá strana sama. 

4. Prezidium vyslechlo zprávu revizní komise. 

5. Diskuse ke zprávě. Návrh odstěhovat kancelář z Ohradní, případně využívat pouze menší 

kancelář. Diskuse o inventarizaci majetku na Pastvinách. 

6. Přednesena zpráva o činnosti prezidia. 

7. Diskuse o změně stanov. Změna názvu na Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z.s. 

kolektivním statutárním orgánem je správní rada.  Členové statutárního orgánu mají 

povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, mají povinnost loajality. Správní rada bude tří 

členná. Statutáři  jednají samostatně do částky 50 tisíc. Nad tuto částku jsou potřeba podpisy 

dvou členů stat. orgánu. Poradní orgán je 9ti členný. Statutární orgán může rozhodovat 

formou per rollam.  Kontrolní orgán je 3členná kontrolní komise. Společnost neručí za 

závazky pobočných spolků a pobočné spolky neručí za závazky společnosti. Správní rada 

může být v případě potřeby doplněna z členů poradního orgánu i mimo konání konference 

delegátů. Úprava stanov bude konzultována s právníkem. 

8. Zvolila se správní rada Jelínek, Cífka, Bosáková. Konference delegátů jim uděluje oprávnění 

jednat jménem společnosti. 

9. Kontrolní komise zvolena ve složení Šťastná, Hromada, Civín. 

10. Zvolen poradní orgán ve složení  

Roučka, Hrabětová,Bládková,Kaifer,Záveská,Pavlásek,Valenta,Hejdová,Vávra. 

11. Při soudních jednáních nás bude nadále zastupovat Mgr.Pešek. Tam, kde bude ve sporech 

postupovat Castellum v našem zájmu, budeme se účastnit sporů jako vedlejší účastník. 


