
Zápis 

o jednání valné hromady Občanského sdružení ProCit 

 

 

Datum konání valné hromady:  19.07.2011 

 

Místo konání valné hromady:    Plzeň, Restaurace U Mansfelda 

 

Přítomní členové: Irena Vítovcová, Mgr. Jana Ždimerová, Mgr. Pavla Skaláková, Tereza  

   Vápeníková, Mgr. Hana Marková, Anna Korděnková, Vjačeslav 

   Korděnko 

Přítomní hosté: Šárka Dvořáková, Miluše Sutnarová, Martina Běhavá, Radek Krula,  

   Bc. Petra Galiová, Miloslav Marek, Hana Kvítková    

 

Program jednání:      

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti sdružení za období březen až červen 2011 
3. Priority současné činnosti sdružení 
4. Odstoupení člena rady, volba nového člena rady 
5.  Rezignace předsedy sdružení na výkon této funkce, volba nového předsedy sdružení 
6.  Plán činnosti sdružení na období červenec – září 2011 
7.  Diskuse  
8.  Závěr 

 

K programu: 

 

ad 1) 

 Jednání valné hromady zahájila předsedkyně rady Mgr. Jana Ždimerová. Přivítala 

přítomné a poté oznámila, že valná hromada byla svolána podle stanov. Poté Mgr. Jana 

Ždimerová navrhla, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, a to Mgr. Janu 

Ždimerovou 

 

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení. 

 

ad 2)  

 Předsedkyně valné hromady v tomto bodu programu přednesla přítomným zprávu 
o činnosti sdružení za období březen až červen 2011. Dále pak předala slovo paní Ireně 

Vítovcové, která přítomné seznámila se současným provozem sdružení a stavem zařizování. 

Sdružení na podkladě souhlasu uzavřelo s Magistrátem m. Plzně, na jejímž podkladě získalo 

do pronájmu nebytový prostor ve Skvrňanech, Macháčkova 47 a začalo se zařizováním 

prostor. V období měsíce dubna a května se podařilo kompletně vymalovat prostory, vybavit 

je kobercem a zajistit první hračky pro děti. Irena Vítovcová spolu s Martinou Běhavou 

zajistila úpravu vnitrobloku – zahrady. Další dobrovolník, Marek Mlnařík nám pomáhal se 

stěhováním nábytku a úklidem, stejně jako další tatínkové a maminky. Zvláště Miluše 

Sutnarová, Šárka Dvořáková, Jana Machoňová a Zdena Nováčková při úklidu po malování 

našich prostor. Proběhla aukce věcí, kdy nám do sdružení přibyl nábytek a hračky. Byla 

sestavena sportovní sestava od truhláře: lezecí stěna, klouzačka a houpačka. Zároveň během 

května probíhala jednání se sponzory, Plzeňským krajem a Magistrátem města Plzně 



o podpoře a vybavení sdružení. Sdružení získalo první grant na výstavbu sportovního koutku 

a také finanční podporu na úvodní provozní náklady od Plzeňského kraje.  

 Dne 1.6. se sdružení zúčastnilo první oficiální akce MMP s názvem „Handicap - no a 

co?“ ve Smetanových sadech, kde prezentovalo svoji činnost veřejnosti. 

 

ad 3) 

 Předsedkyně valné hromady přednesla současná priority v činnosti sdružení: 

- dovybavit hlavní prostor sdružení – hernu, 

- připravit všechny dotazníky a písemnosti sdružení, 

- organizačně připravit den otevření sdružení, naplánovaný na 1.9.2011 pro odborníky, 5.9. 

pro veřejnost, 

- domluvit plán jednání s novými sponzory a firmami, 

- informovat se o nových grantech a dotacích, 

- oslovovat případné nové členy sdružení. 

 

ad 4) 

 V tomto bodu programu předsedkyně valné hromady oznámila přítomným, že dne 

18.7. obdržela zprávu o odstoupení Mgr. Pavly Skalákové z rady sdružení z osobních důvodů. 

Je třeba, aby toto odstoupení projednala valná hromada a následně aby byl zvolen nový člen 

rady. Jako nového člena rady předsedkyně valné hromady navrhla Mgr. Hanu Markovou, 

která je speciálním pedagogem, etopedem a terapeutem s bohatou praxí. Protože k tomuto 

bodu programu nebylo žádných dotazů ani připomínek, přednesla předsedkyně valné hromady 

tento návrh usnesení: 

1. Valná hromada bere na vědomí a akceptuje odstoupení člena rady Mgr. Pavly Skalákové 

z funkce ke dni 18.7.2011. 

2. Valná hromada volí novým členem rady Mgr. Hanu Markovou, nar. 11.8.1975, bytem 

Cheznovice 169 ke dni 19.7.2011. 

 

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení. 

 

ad 5) 

 V tomto bodu programu předsedkyně valné hromady oznámila přítomným, že 

rezignuje na funkci předsedy sdružení s tím, že nadále bude členem rady. Je proto nutné, aby 

valná hromada zvolila ze tří osob tvořících radu nového předsedu Sdružení. K tomuto nebyly 

vzneseny jiné návrhy ani připomínky, proto předsedkyně valné hromady přednesla tento 

návrh usnesení: 

1. Valná hromada volí předsedou sdružení Irenu Vítovcovou, nar. nar. 24.4.1974, bytem 

Plzeň, Kleisslova 3, s účinností od 19.7.2011. 
 

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení. 

 

ad 6) 

 Plán práce na červenec až září přednesla Irena Vítovcová. Přítomní vzali na vědomí 

tyto body: 

Srpen 2011: konečná úprava a úklid prostorů sdružení 

  sestavení měsíčního plánu činnosti na září  

  kontaktování rodičů a spřízněných osob a odborníků o otevření zájmových 

  prostor sdružení veřejnosti 



Září 2011: 1.9. od 16.00 otevření zájmových prostor sdružení pro odborníky a zvané hosty 

         od   9.00 otevření zájmových prostor sdružení pro veřejnost 

 

ad 7) 

 V tomto bodu programu proběhla volná diskuse. 

 

ad 8) 

Jana Ždimerová sdělila, že program této valné hromady byl vyčerpán, poděkovala 

přítomným za účast a jednání ukončila. 

 
 
 

       ------------------------------------- 
       Mgr. Jana Ždimerová 

 

 

       ------------------------------------- 
       Irena Vítovcová 


