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E x e k u t o r s k ý   z á p i s 

 

sepsaný mnou Mgr. Jaroslavem Kocincem, LL.M., soudním exekutorem se sídlem ve Frýdku-

Místku, v hotelu Luna na adrese Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou dne jedenáctého dubna 

roku dva tisíce sedmnáct (11.04.2017) -------------------------------------------------------------- 

 

Žadatel: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Asociace provozovatelů kin" zapsaný spolek, se sídlem Politických vězňů 445, 266 01 

Beroun, IČ: 69780307, zapsána pod spisovou značkou L 10112 vedená u Městského soudu 

v Praze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na žádost zapsaného spolku "Asociace provozovatelů kin", IČ: 69780307, pořizuji exekutorský 

zápis o: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Osvědčení skutkového děje a stavu věcí dle § 77 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „exekuční řád“) o jednání valné hromady zapsaného spolku "Asociace 

provozovatelů kin", IČ: 69780307, konané dne 11. dubna 2017 v hotelu Luna na adrese 

Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou dne jedenáctého dubna roku dva tisíce sedmnáct 

(11.04.2017) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. 

Jednání valné hromady (dále jen „VH“) zapsaného spolku "Asociace provozovatelů kin", IČ: 

69780307 (dále jen „APK“), konané v hotelu Luna na adrese Kouty 77, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou, jehož jsem byl účastníkem, zahájil dne jedenáctého dubna roku dva tisíce sedmnáct 

(11.04.2017) v 14:15 hodin předseda představenstva APK a předsedající valné hromady 

Martin Pošta, nar. 28.7.1986, bytem Slovanská 95, 405 02 Děčín 6. ------------------------------- 

 

Předsedající VH, Martin Pošta, oznámil, že k okamžiku zahájení VH bylo registrováno v 

prezenční listině 130 osob. Při registraci členů byla ověřena jejich totožnost. Přítomní členové 

APK disponovali 614 hlasy z celkových možných 1016 hlasů všech členů APK a je tak splněna 

podmínka usnášeníschopné valné hromady. --------------------------------------------------------------- 
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Zapisovatelem byl jmenován Adam Gody Kocian. Ověřovatelem zápisu byla VH navržena 

tajemnice APK Danuše Hrdinová. Ve volbě Danuše Hrdinové ověřovatelem zápisu všichni 

hlasovali pro její zvolení. Ověřovatelem zápisu VH byla zvolena Danuše Hrdinová. --------------- 

 

Poté proběhlo hlasování o navrženém programu VH. Pro odsouhlasení navrženého programu VH 

hlasovala naprostá většina členů VH. Navržený program VH byl schválen. -------------------------- 

 

Byla navržena Volební komise ve složení Antonín Nevole, Bohumil Zelenka, Ondřej Šír. V této 

volbě se dva členové zdrželi hlasování a všichni ostatní hlasovali pro zvolení Volební komise v 

navrženém složení. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Následně proběhla volba Kontrolní komise. Navrženi byli kandidáti Jan Beznoska a Miroslav 

Randák, kteří svou nominaci přijali. Bylo přistoupeno k volbě Kontrolní komise v navrženém 

složení, kdy naprostá většina členů hlasovala pro zvolení, jeden člen se zdržel hlasování. 

Kontrolní komise byla VH zvolena ve složení Jan Beznoska a Miroslav Randák. ------------------ 

 

Na závěr otevřené části VH APK byly představeny filmové distribuční společnosti a host VH. -- 

 

II. 

V 16:45 hod. byla zahájena uzavřená část VH APK, a to předložením výroční zprávy APK za 

rok 2016 a jejím následným projednáním. ---------------------------------------------------------------- 

 

Poté proběhlo hlasování o předložené a projednané výroční zprávě APK za rok 2016. Zpráva 

byla schválena naprostou většinou členů VH, když dva členové se zdrželi hlasování. ------------- 

 

Marcelou Procházkovou byla předložena zpráva kontrolní komise, podle které v předložené 

zprávě o hospodaření APK za rok 2016 kontrolní komise neshledala žádné závady. --------------- 

 

Na závěr si vzal slovo předsedající VH, Martin Pošta a jednání VH bylo zakončeno diskuzí. 

Jednání VH bylo skončeno dne 11. 4. 2017 v 19:00 hodin předsedou představenstva Martinem 

Poštou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. 

Stejnopis tohoto exekutorského zápisu obdrží žadatel ve 4 vyhotoveních. ---------------------------- 

 

O výsledku jednání VH byl tento exekutorský zápis sepsán, obsah tohoto exekutorského zápisu 

byl po přečtení předsedajícím bez výhrad schválen a na důkaz toho soudním exekutorem 

vlastnoručně podepsán. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.  

                 soudní exekutor 


