
Zápis s jednání výboru Fotoklubu Vsetín, konaného dne 7. 9. 2015 
 
Přítomni:  Jan Hrubý, František Novotný, Jaromír Evják, Bedřich Randýsek 
 
 
Jednání výboru iniciovala rezignace na funkci člena výboru Jana Hrubého, prezidenta Fotoklubu 
Vsetín, oznámená mailem dne 3. 9. 2015. Pro svoji rezignaci se Jan Hrubý rozhodl na základě zhoršení 
zdravotního stavu. 
Usnesení: 
 

1. Ve smyslu platných stanov Fotoklubu Vsetín ze dne 14. 8. 2008, byla dle bodu 7.8. stanov 
rezignace Jana Hrubého přijata členy výboru ke dni 7. září 2015. 

2. Vzhledem k blízkému termínu konání valné hromady dne 26. 11. 2015, nebude iniciováno 
doplnění nového člena výboru volbou. Na jednání valné hromady 26. 11. 2015 bude 
vzhledem k stávající situaci zařazen bod jednání - mimořádná volba nového výboru Fotoklubu 
Vsetín pro další dvouleté období.  

3. František Novotný, 1. viceprezident fotoklubu ve spolupráci s ostatními členy výboru je 
pověřen řízením Fotoklubu Vsetín dle plánu činnosti i konáním nezbytných kroků pro zajištění 
jeho chodu v roce následujícím a to až do data volby nového výboru, která se uskuteční 
mimořádně na valné hromadě dne 26. 11. 2015. 

 
V  období do konání valné hromady je třeba zajistit celou řadu kroků, nezbytných pro kontinuitu 
chodu Fotoklubu Vsetín a to i pro období roku následujícího. Odstupující prezident Jan Hrubý vyslovil 
tyto své vstřícné návrhy, které byly členy výboru s poděkováním přijaty:  
 

1. Z cca 90% má připravený koncept zprávy o činnosti za rok 2015. Dobrovolně se zavazuje, že v 
součinnosti s pověřeným členem výboru Františkem Novotným ho dopracuje do konečného 
znění. Do 15. 10.  2015 připraví „časovou osu“ plánu činnosti pro rok 2016 (termíny členských 
schůzí, diskusních schůzek (Fotopivo), časové termíny pro měsíční témata). Nabízí svoji 
aktivní pomoc výboru fotoklubu v jeho další činnosti. 

2. Do konce roku 2015 připraví a předá veškerou dokumentaci (v písemné a elektronické 
podobě) novému výboru fotoklubu, zvolenému na valné hromadě. 
Upozorňuje na nutnost zpracování kalendáře akcí, které každoročně zařazuje MěÚ Vsetín do 
Kulturního kalendáře Města Vsetína (požadavek, termín a formu zpracování zašle MěÚ Vsetín 
mailem). 

3. Pro slavnostní členskou schůzi 30. 12. 2015 připraví a přednese „Vyhlášení nejlepších 
fotografií z měsíčních témat roku 2015“. 

 
Na závěr Jan Hrubý poděkoval všem členům výboru za velice dobrou spolupráci a podporu při 
zakládání fotoklubu v roce 2008 a za jejich vstřícné a ochotné vedení v letech následujících. Nadále 
chce zůstat aktivním členem fotoklubu, na jehož založení se podílel.  
Zvláště poděkoval Františku Novotnému a Bedřichu Randýskovi za jejich obětavou a nezištnou práci, 
bez níž by funkci prezidenta nemohl vykonávat. 
 
Zapsal: Ing. František Novotný, 
              Vsetín, 7. 9. 2015 
 
Přílohy:   Kopie oznámení o rezignaci zaslané mailem dne 4.9.2015 
 Presenční listina 


