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ZÁPIS 
z členské schůze  

zájmového sdružení právnických osob  
Rozvoj Třebíčska, 

IČ: 70942790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 
(dále též „Sdružení“) 

konané dne 29.04.2021 v budově MěÚ Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55 
 
 

 Dne 29.04.2021 se od 10:00 h. v zas. místnosti č. 211 konalo zasedání členské schůze 
Sdružení s tímto navrženým programem: 
 

1. Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele 
2. Zpráva o činnosti  
3. Zpráva o hospodaření za rok 2020  
4. Členské příspěvky v roce 2021 
5. Vstup sdružení do Sdružení turistických oblastí České republiky 
6. Strategie 
7. Různé 

 
1. 

Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele 
 

 

V úvodu zasedání členské schůze byla provedena prezence přítomných. Seznam přítomných  
a omluvených je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. Originál prezenční listiny je uložen 
v písemnostech Sdružení u originálu tohoto zápisu.  
 

Mgr. Pavel Pacal, předseda Sdružení v úvodu jednání členské schůze uvedl, že z celkového počtu 
8 členů je přítomno 7 členů s oprávněním hlasovat. Je tedy splněna podmínka, že je přítomna 
nejméně polovina z celkového počtu členů Sdružení a členská schůze je ve smyslu čl. VIII. odst. 6 
STANOV Sdružení, v platném znění, usnášeníschopná. Zasedání členské schůze Sdružení bylo 
svoláno řádně v souladu s čl. VIII. odst. 5 stanov Sdružení, v platném znění. Na členskou schůzi 
vyslali členové Sdružení jednoho zástupce, oprávněného hlasovat a hosty, kteří se zúčastnili 
zasedání členské schůze bez hlasu podle čl. VIII. odst. 2 stanov Sdružení, v platném znění.  
Zasedání členské schůze se dále účastnili Bc. Václav Prchal, Petra Poláková, DiS, zastupující 
ředitelka OHK Třebíč, Eva Fruhwirtová, Kamil Černý a zapisovatelka Bc. Irena Novotná, MěÚ Třebíč, 
odbor rozvoje a územního plánování (jako hosté bez hlasu). 
 
Údaje o hlasování jsou v tomto zápisu specifikovány takto: hlasovali pro - hlasovali proti - zdrželi se 
hlasování / počet hlasujících s právem hlasovat (z celkového počtu osob s právem hlasovat, tj. vč. 
nepřítomných).  
Přítomní členové hlasovali v úvodní části o navrženém programu a schválili jej v navrženém 
rozsahu.  
 
Usnesení členské schůze č. 20210429-1/1 – schválení navrženého programu jednání: 
schvaluje  
program jednání členské schůze: 

1. Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele 
2. Zpráva o činnosti  
3. Zpráva o hospodaření za rok 2020  
4. Členské příspěvky v roce 2021 
5. Vstup sdružení do Sdružení turistických oblastí České republiky 
6. Strategie 
7. Různé 

Hlasování: 7-0-0/7(8). 
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Usnesení členské schůze č. 20210429-1/2 – volba předsedajícího: 
volí 
Mgr. Pavla Pacala předsedajícím členské schůze  
Hlasování: 7-0-0/7(8). 
 

Usnesení členské schůze č. 20180429-1/3 – volba zapisovatele: 
volí 
Bc. Irena Novotnou zapisovatelkou 
Hlasování: 7-0-0/7(8). 
 
Bylo dohodnuto, že usnesení představenstva k bodu 5 ke vstupu sdružení do Sdružení turistických 
oblastí České republiky bude uvedeno v tomto zápisu z členské schůze.  
 

2. 
Zpráva o činnosti 

Mgr. P. Pacal uvedl, že členové Sdružení obdrželi k projednávanému bodu programu spolu 
s pozvánkou písemný materiál.    
 

Usnesení členské schůze č. 20210429-2/1 – zpráva o činnosti: 
schvaluje  
zprávu o činnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Příloha č. 1 tohoto usnesení je v příloze č. 2 tohoto zápisu.   
Hlasování: 7-0-0/7(8). 
 

3. 
Zpráva o hospodaření 

 

Mgr. P. Pacal uvedl, že členové Sdružení obdrželi k projednávanému bodu programu spolu 
s pozvánkou písemný materiál.    
 

Usnesení členské schůze č. 20210429-3/1 – zpráva o hospodaření: 
schvaluje  
zprávu o hospodaření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Příloha č. 1 tohoto usnesení je v příloze č. 3 tohoto zápisu.   
Hlasování: 7-0-0/7(8). 

 
4. 

Členské příspěvky v roce 2021 
 

Mgr. P. Pacal uvedl, že členové Sdružení obdrželi k projednávanému bodu programu spolu 
s pozvánkou písemný materiál.    
 

Usnesení členské schůze č. 20210429-4/1 – členské příspěvky v roce 2021: 
rozhodla  
o výši členských příspěvků a termínech jejich splatnosti  
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Příloha č. 1 tohoto usnesení je v příloze č. 4 tohoto zápisu.   
Hlasování: 7-0-0/7(8). 
 
Bylo projednáno, že členové sdružení, kteří členský příspěvek v roce 2021 již poukázali v jiné výši, 
uhradí do stanoveného termínu rozdíl mezi již poukázaným členským příspěvkem a výší členského 
příspěvku schváleného usnesením členské schůze č. 20210429-4/1 o členských příspěvcích v roce 
2021, uvedenou v příloze č. 1 k usnesení členské schůze č. 20210429-4/1. 
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5. 
Vstup sdružení do Sdružení turistických oblastí České republiky 

 

Mgr. P. Pacal uvedl, že členové Sdružení obdrželi k projednávanému bodu programu spolu 
s pozvánkou písemný materiál.  
 
Usnesení představenstva č. 20210429-5/1: 
představenstvo sdružení souhlasí 

1. se vstupem Rozvoje Třebíčska, zájmového sdružení právnických osob, IČ: 70942790, se 
sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též "Rozvoj 
Třebíčska") doSdružení turistických oblastí České republiky, z. s., IČ: 09451498, se sídlem 
Moninec 7, 257 91 Sedlec-Prčice (dále též "Sdružení turistických oblastí"), 

2. s účelem a posláním Sdružení turistických oblastí a stanovami Sdružení turistických oblastí, 
3. se zaplacením ročního členského příspěvku Rozvojem Třebíčska ve výši stanovené 

členskou schůzí Sdružení turistických oblastí, 
4. že Rozvoj Třebíčska bude ve spolku zastupovat Bc. Václav Prchal, výkonný manager,  

a v případě, že jmenovaný nebude ve smluvním vztahu s Rozvojem Třebíčska, pak předseda 
představenstva Rozvoje Třebíčska, kdy tento zástupce je povinen Rozvoj Třebíčska 
informovat o činnosti Sdružení turistických oblastí na každé členské schůzi Rozvoje 
Třebíčska. 

Hlasování: 4-0-0/4(4). 

 
Usnesení představenstva č. 20210429-5/2: 
představenstvo sdružení doporučuje členské schůzi 

1. souhlasit se vstupem Rozvoje Třebíčska, zájmového sdružení právnických osob, IČ: 
70942790, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále jen 
"Rozvoj Třebíčska") do Sdružení turistických oblastí České republiky, z. s., IČ: 09451498 se 
sídlem Moninec 7, 257 91 Sedlec-Prčice (dále jen "Sdružení turistických oblastí"), 

2. souhlasit s účelem a posláním Sdružení turistických oblastí a stanovami Sdružení turistických 
oblastí, 

3. souhlasit se zaplacením ročního členského příspěvku Rozvojem Třebíčska ve výši 
stanovené členskou schůzí Sdružení turistických oblastí, 

4. souhlasit, že Rozvoj Třebíčska bude ve Sdružení turistických oblastí zastupovat Bc. Václav 
Prchal, výkonný manager, a v případě, že jmenovaný nebude ve smluvním vztahu s 
Rozvojem Třebíčska, pak předseda představenstva Rozvoje Třebíčska, kdy tento zástupce 
je povinen Rozvoj Třebíčska informovat o činnosti Sdružení turistických oblastí na každé 
členské schůzi Rozvoje Třebíčska. 

Hlasování: 4-0-0/4(4). 

 
Usnesení členské schůze č. 20210429-5: 
členská schůze sdružení 

1. souhlasí se vstupem Rozvoje Třebíčska, zájmového sdružení právnických osob, IČ: 
70942790, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále jen 
"Rozvoj Třebíčska") do Sdružení turistických oblastí České republiky, z. s., IČ: 09451498 se 
sídlem Moninec 7, 257 91 Sedlec-Prčice (dále jen "Sdružení turistických oblastí"), 

2. souhlasí s účelem a posláním Sdružení turistických oblastí a stanovami Sdružení turistických 
oblastí, 

3. souhlasí se zaplacením ročního členského příspěvku Rozvojem Třebíčska ve výši stanovené 
členskou schůzí Sdružení turistických oblastí, 

4. souhlasí, že Rozvoj Třebíčska bude ve Sdružení turistických oblastí zastupovat  
Bc. Václav Prchal, výkonný manager, a v případě, že jmenovaný nebude ve smluvním vztahu 
s Rozvojem Třebíčska, pak předseda představenstva Rozvoje Třebíčska, kdy tento zástupce 
je povinen Rozvoj Třebíčska informovat o činnosti Sdružení turistických oblastí na každé 
členské schůzi Rozvoje Třebíčska. 

Stanovy Sdružení turistických oblastí České republiky jsou v příloze č. 5 tohoto zápisu.   
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6. 

Strategie 
 

E. Fruhwirtová a K. Černý informovali o pracích na strategii.  Členská schůze vzala informace na 
vědomí.  
 

7. 
Různé 

 
Přítomní představili svoje náměty pro další rozvoj.  
Mgr. P. Pacal na závěr uvedl, že v souladu s čl. VIII. odst. 7. Stanov Sdružení, v platném znění, 
členská schůze rozhodla o projednávaných věcech, které jí přísluší na základě hlasování většinou 
hlasů přítomných členů. Po celou dobu zasedání členské schůze byla splněna podmínka, že je 
přítomna nejméně polovina z celkového počtu členů Sdružení a členská schůze byla ve smyslu čl. 
VIII. odst. 6 Stanov Sdružení, v platném znění, po dobu zasedání členské schůze 
usnášeníschopná. 
 
Jednání členské schůze bylo ukončeno dne 29.04.2021 v 12:15 h. 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 04.05.2021 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předsedající:       Mgr. Pavel Pacal, v. r. předseda 
 
 
 
Zapisovatelka:                               
 
 
                                                                                  Bc. Irena Novotná, v. r.  
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