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NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne 23. 04. 2021 (dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet jedna) Mgr.
Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři na adrese
Smilova 333, 530 02 Pardubice. ---------------------------------------------------------------

--------- Osvědčení dle § 77 not. ř. ---------- - - - o průběhu valné hromady - - - Osvědčuji, že dne 10. 04. 2021 (desátého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) jsem se
účastnila valné hromady Okresního fotbalového svazu Pardubice – pobočný
spolek, IČO 228 82 821, se sídlem K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, zapsaného ve
spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 27496 (dále i jen „Spolek“
a/nebo“ OFS Pce“), která se konala v Obecním domě ve Starém Hradišti, na adrese
Hradecká 28, 533 52 Staré Hradiště od 09:30 hodin (dále i jen „Valná hromada“). --------

Za prvé – úvodní ustanovení: -----------------------------------------Valná hromada byla svolána zmocněným předsedou Výkonného výboru OFS Pce – panem
Drahoslavem Drábkem dle článku 14. „Svolávání Valné hromady“ stanov Spolku v jejich
úplném znění ze dne 01. 03. 2016 (dále jen „Stanovy“) pozvánkou na Valnou hromadu
(dále jen „Pozvánka“) uveřejněnou na úřední desce Spolku. Pozvánky na Valnou hromadu
tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -------------------------------------------------

Za druhé – průběh Valné hromady: ------------------------------------Valnou hromadu zahájil v 09:47 hodin pan Drahoslav Drábek, nar. 17. 01. 1975, trvale
bytem Ořechová 222, 533 52 Staré Hradiště, jako zmocněný předseda Výkonného
výboru OFS Pce, přivítal přítomné a sdělil organizační pokyny Valné hromady. -----------

Poté pan Drahoslav Drábek konstatoval, že v rámci bodu 2. programu Valné hromady má
Valná hromada zvolit svého předsedajícího, kterým byl ze strany svolavatele navržen
pan Mgr. Lukáš Fiedler, IČO 027 10 331, se sídlem Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec
Králové. Pan Drahoslav Drábek se poté dotázal přítomných, zda mají jiný návrh na volbu
osoby předsedy Valné hromady. Přítomný účastník - člen Valné hromady - pan Tomáš
Svoboda (za SK Pardubičky) na to sdělil, že vznáší protinávrh a navrhuje do funkce
předsedy Valné hromady pana Lukáše Ouředníka, nar. 17. 01. 1980, trvale bytem
Husova 1676, 530 03 Pardubice. --------------------------------------------------------------

- strana číslo dva Pan Drahoslav Drábek poté nechal hlasovat o připuštění hlasování o protinávrhu člena
valné hromady – pana Tomáše Svobody na změnu návrhu předsedajícího valné hromady
– pana Lukáše Ouředníka (místo navrženého pana Mgr. Lukáše Fiedlera). O tomto návrhu
bylo přítomnými účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: ------PRO – 31 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------PROTI – 4 hlasy, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 15 hlasů. -----------------------------------------------------------------------

Pan Drahoslav Drábek poté nechal hlasovat o návrhu pana Lukáše Ouředníka do funkce
předsedajícího Valné hromady. O tomto návrhu bylo přítomnými účastníky Valné
hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: -------------------------------------------PRO – 35 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 15 hlasů. -----------------------------------------------------------------------

Pan Drahoslav Drábek poté konstatoval, že do funkce předsedajícího Valné hromady
byl zvolen pan Lukáš Ouředník a předal mu slovo a řízení Valné hromady. ------------Pan Lukáš Ouředník se poté ujal slova a sdělil, že si jako asistenta hodlá vzít k sobě pana
Mgr. Lukáše Fiedlera a dotázal se, zda k tomu někdo z přítomných nemá námitky. Poté
nechal Valnou hromadu hlasovat o této otázce, tj. o volbě Mgr. Lukáše Fiedlera do
funkce asistenta předsedajícího Valné hromady. O tomto návrhu bylo přítomnými
účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: -------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 3. programu Valné hromady má
Valná hromada zvolit 2 sčitatele hlasů a sdělil, že do této funkce jsou navrženi - pan
František Vaniš a Martin Voženílek. O každém z těchto kandidátů bylo přítomnými
účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: -------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, ------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 4. programu Valné hromady má
Valná hromada schválit jednací řád, který je vyvěšen na úřední desce OFS Pce.
O tomto návrhu bylo přítomnými účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat
hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, -------------------------------------

- strana číslo tři PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 5. programu Valné hromady má
Valná hromada zvolit 3 členy mandátové komise a do této funkce navrhl pány Ing.
Karla Kvasničáka, Miloše Vlasáka a Ing. Miroslava Kopeckého. -------------------Poté nechal hlasovat o jednotlivých navržených osobách, přičemž Valná hromada
hlasovala o každé osobě takto: ---------------------------------------------------------------PRO – 49 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 1 hlas. --------------------------------------------------------------------------

V rámci bodu 6. programu Valné hromady byla přednesena zpráva mandátové komise,
která konstatovala, že: ------------------------------------------------------------------------Valná hromada je usnášeníschopná, neboť se jí účastní 50 účastníků s právem
hlasovat, což činí 83,3 % (osmdesát tři celých tři desetiny procenta) ze všech
členů. ------------------------------------------------------------------------------------------

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 7. programu Valné hromady má
Valná hromada zvolit 3 členy návrhové komise a do této funkce navrhl paní Ing.
Veroniku Sehnoutkovou, pana Mgr. Tomáše Raise a pana Tomáše Jupu. ----------Poté nechal hlasovat o jednotlivých navržených osobách, přičemž Valná hromada
hlasovala o každé osobě takto: ---------------------------------------------------------------PRO – 49 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 1 hlas. --------------------------------------------------------------------------

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 8. programu Valné hromady má
Valná hromada schválit svůj program. ----------------------------------------------------K tomuto bodu vznesl připomínku pan Pitter, který navrhl doplnit do programu bod
s názvem „Diskuse“ po bodu 14. a před bodem 15. „Volba předsedy Výkonného výboru“.
Dále pan Pitter vznesl připomínku k bodu 12. „Změna stanov OFS Pce“, který navrhl
z programu Valné hromady vypustit. ---------------------------------------------------------Poté se ujal slova pan Drahoslav Drábek, který věcně vysvětlil podstatu navrhované
změny stanov. ---------------------------------------------------------------------------------Předsedající Valné hromady – pan Lukáš Ouředník poté nechal hlasovat o doplnění bodu
15. „Diskuse“ do programu Valné hromady a tudíž přečíslování následných bodů
programu Valné hromady. --------------------------------------------------------------------O tomto návrhu bylo přítomnými účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat

- strana číslo čtyři hlasováno takto: -------------------------------------------------------------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. -------------------------------------------------------------------------

Předsedající Valné hromady – pan Lukáš Ouředník poté nechal hlasovat o změně bodu
12. „Změna stanov „ Valné hromady v tom smyslu, že se tento bod ponechá v programu
Valné hromady, ale o navržené změně stanov se nebude hlasovat. O tomto návrhu bylo
přítomnými účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: -----------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

Nakonec v rámci bodu 8. programu Valné hromady nechal pan Lukáš Ouředník hlasovat
o programu Valné hromady se zapracovanými výše uvedenými změnami. O
tomto návrhu bylo přítomnými účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat
hlasováno takto: -------------------------------------------------------------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. -------------------------------------------------------------------------

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 9. programu Valné hromady má
Valná hromada zvolit 4 členy volební komise a do této funkce navrhl pana Petra
Bajera, Lucii Peterovou, Bc. Vlastimila Halbicha a Petra Vondrouše. K tomuto
návrhu byla vznešena připomínka panem Buriánkem doplnit volební komisi o 1 dalšího
člena, a to pana Mgr. Daniela Palaščáka. --------------------------------------------------Poté nechal pan Lukáš Ouředník hlasovat o jednotlivých navržených osobách, přičemž
Valná hromada hlasovala o každé osobě takto: ----------------------------------------------PRO – 49 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 1 hlas. -------------------------------------------------------------------------V rámci bodu 10. programu Valné hromady byla přednesena zpráva o činnosti
Výkonného výboru OFS Pce v letech 2017 - 2020 panem Drahoslavem Drábkem.
Pan Lukáš Ouředník nechal poté hlasovat o tom, že Valná hromada bere tuto zprávu
na vědomí. O tomto návrhu bylo přítomnými účastníky Valné hromady oprávněnými
hlasovat hlasováno takto: ---------------------------------------------------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------

- strana číslo pět ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

V rámci bodu 11. programu Valné hromady byla přednesena zpráva Revizní komise
OFS Pce panem René Živným. Pan Lukáš Ouředník nechal poté hlasovat o tom, že
Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí. O tomto návrhu bylo přítomnými
účastníky Valné hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: -------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

Poté v rámci bodu 12. programu Valné hromady otevřel pan Lukáš Ouředník diskusi
ohledně navrhované změny stanov OFS Pce. Do této diskuse se nikdo z přítomných členů
nepřihlásil. ---------------------------------------------------------------------------------------

Poté se v rámci bodu 13. programu Valné hromady představili kandidáti do funkce
předsedy Výkonného výboru OFS Pce, a to pan Petr Rydval a pan René Živný. ---

Poté pan Lukáš Ouředník konstatoval, že v rámci bodu 14. programu Valné hromady má
Valná hromada schválit volební řád. O tomto návrhu bylo přítomnými účastníky Valné
hromady oprávněnými hlasovat hlasováno takto: -------------------------------------------PRO – 50 hlasů, tj. všichni přítomní s právem hlasovat, ------------------------------------PROTI – 0 hlasů, ------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlasů. ------------------------------------------------------------------------

Poté v rámci bodu 15. programu Valné hromady otevřel pan Lukáš Ouředník diskusi o
kandidátech do funkce předsedy Výkonného výboru, během níž kladli členové Valné
hromady kandidátům otázky a tito na ně odpovídali. -----------------------------------------

Poté v rámci bodu 16. programu Valné hromady bylo přistoupeno k tajné volbě
předsedy Výkonného výboru OFS Pce. Členové hlasovali tajně vyplněním hlasovacího
lístku a jeho vhozením do volební urny ve volební místnosti. Členové volební komise poté
hlasy za mé přítomnosti spočítali a člen volební komise – pan Petr Bajer poté vyhlásil
níže uvedený výsledek hlasování: ------------------------------------------------------------Předsedou Výkonného výboru OFS Pce byl zvolen pan René Živný, který obdržel
celkem 43 hlasů. Druhý kandidát pan Petr Rydval obdržel 7 hlasů. ----------------

Poté v rámci bodu 17. programu Valné hromady bylo přistoupeno k tajné volbě členů
Výkonného výboru OFS Pce. Pan Lukáš Ouředník představil navržené kandidáty,
kterými byli – pan Michal Buriánek, pan Ing. Milan Cimfl, pan Ing. Jan Gruber, pan Pavel

- strana číslo šest Jirousek, pan Bc. David Martínek, pan Jaroslav Novák, pan Petr Rydval, pan Kamil
Řezníček a pan Josef Vodrážka. --------------------------------------------------------------Členové hlasovali tajně vyplněním hlasovacího lístku a jeho vhozením do volební urny ve
volební místnosti. Členové volební komise poté hlasy za mé přítomnosti spočítali a člen
volební komise – pan Petr Bajer poté vyhlásil níže uvedený výsledek hlasování: ---------Za členy Výkonného výboru OFS Pce byli v 1. kole zvoleni níže uvedení členové: --------pan Michal Buriánek, jenž obdržel 34 hlasů, tj. 68 % přítomných hlasů, ---------pan David Martínek, jenž obdržel 39 hlasů, tj. 78 % přítomných hlasů, ----------pan Jaroslav Novák, jenž obdržel 30 hlasů, tj. 60 % přítomných hlasů, ----------pan Kamil Řezníček, jenž obdržel 37 hlasů, tj. 74 % přítomných hlasů. -----------

Poté v rámci bodu 18. programu Valné hromady bylo přistoupeno k veřejné volbě členů
Revizní komise OFS Pce. Pan Lukáš Ouředník představil navržené kandidáty, a to pana
Eduarda Krause, pana Luboše Pilaře a pana Františka Raise. Dále sdělil, že svou
kandidaturu do funkce člena Revizní komise OFS Pce vzal před Valnou hromadou zpět
pan Sreten Vasič. Poté nechal pan Lukáš Ouředník hlasovat o každém navrženém
kandidátovi zvlášť, přičemž Valná hromada hlasovala o každé osobě takto: ---------------PRO – 50 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------PROTI – 0 hlasů, -------------------------------------------------------------------------------ZDRŽELO SE – 0 hlas. --------------------------------------------------------------------------

V rámci bodu 20. programu Valné hromady byla paní Ing. Veronikou Sehnoutkovou jako
předsedkyně návrhové komise přednesena schválená usnesení Valné hromady,
přičemž zpráva návrhové komise se přikládá jako příloha č. 2 tohoto notářského zápisu.

O tom byl sepsán tento notářský zápis. Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v
Pardubicích, podpisem na tomto notářském zápisu v souladu s ustanovením § 77 zákona
č. 358/1992 Sb., zákona o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění,
osvědčuje shora uvedený průběh Valné hromady Spolku – OFS Pce tak, jak je v tomto
notářském zápise uvedeno. --------------------------------------------------------------------

Martina Kondrová v. r.
Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v Pardubicích
L. S. č. 3
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským
zápisem sepsaným Mgr. Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích,
pod rejstříkovým číslem NZ /2021. -------------------------------------------------------Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 23. 04. 2021 (dvacátého třetího dubna
roku dva tisíce dvacet jedna). ------------------------------------------------------------------

Martina Kondrová v. r.
Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v Pardubicích
L. S. č. 3
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