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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 Kině Kopřivnice, na adrese Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice dne šestého 

března roku dva tisíce osmnáct (06.03.2018) ------------------------------------------------------------- 

 

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 06. března 2018 v Kině Kopřivnice, na 

adrese Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice dne šestého března roku dva tisíce osmnáct 

(06.3.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I. 

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

69780307 (dále jen „APK“), konané v Kině Kopřivnice, na adrese Obránců míru 368, 742 21 

Kopřivnice, jehož jsem byl účastníkem, zahájil dne šestého března roku dva tisíce osmnáct 

(06.3.2018) v 14:25 hodin předseda představenstva APK Martin Pošta, nar. 28.7.1986, bytem 

Slovanská 95, 405 02 Děčín 6. Následně účastníky přivítala Michaela Sekerášová, za pořádající 

kino Kopřivnice. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Předsedou valné hromady APK byl zvolen optickou většinou, Martin Pošta. Tento oznámil, že 

k okamžiku zahájení VH bylo registrováno v prezenční listině 90 členů APK z celkového počtu 

216 členů, a je tak splněna podmínka usnášeníschopné valné hromady. Při registraci členů byla 

ověřena jejich totožnost. Přítomných 90 členů APK disponovalo 632 hlasy z celkových možných 

1021 hlasů všech členů APK. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Zapisovatelem byla jmenována Renata Macková, kino Jablunkov, bytem Mariánské náměstí 22, 

Jablunkov, všichni hlasovali pro její zvolení. Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel hlasování. ---- 

 

Dále proběhla volba členů Mandátové komise VH (dále jen „Mandátová komise“). Byla 

navržena Mandátová komise ve složení Kristýna Malíková, Tereza Beránková, Jiří Šamonil. Ve 

volbě Mandátové komise všichni přítomní hlasovali pro zvolení mandátové komise v navrženém 

složení. Mandátová komise byla VH zvolena ve složení Kristýna Malíková, Tereza Beránková, 

Jiří Šamonil.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mandátová komise v 14:40 hod. oznámila, že na VH je přítomno 90 členů APK disponujících 

632 hlasy z celkového počtu 216 členů disponujících 1021 hlasy (tj. 61,96 %).  ------------------- 

 

Byla navržena Volební komise ve složení Antonín Nevole, Jan Beznoska a Katka Novotná. 

V této volbě se dva členové zdrželi hlasování a všichni ostatní hlasovali pro zvolení Volební 

komise v navrženém složení. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

hlasovali všichni přítomní členové VH. Navržený program VH byl schválen. ----------------------- 

 

Následně v 14:43 hod proběhlo představení hostů. Tím byla skončena v 16:01 hod komerční část 

za účasti hostů. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mandátová komise v 16:24 hod. oznámila, že na VH je přítomno 94 členů APK disponujících 

650 hlasy z celkového počtu  216 členů disponujících 1021 hlasy (tj. 63,663 %).  ----------------- 

 

Následně proběhlo v 16:25 hod představení a hlasování o schválení Výroční zprávy -  Zprávy o 

činnosti včetně hospodaření, která byla během této VH přednesena předsedou představenstva 

APK, Martinem Poštou. Členka revizní komise paní Marcela Procházková shrnula stanovisko 

revizní komise. Stanovisko zní, že účetnictví je vedeno přehledně a v souladu s platnými 

právními předpisy. Pro schválení Zprávy o činnosti hlasovali všichni přítomní členové VH. 

Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Výroční zpráva - Zpráva o činnosti byla VH schválena. --- 

 



Stránka 3 z 5 

EZ 00001/18 

  

ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu  

Tel. 777092502, 776047050, IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142  

 

Na závěr bylo VH přistoupeno k volbě Kontrolní a revizní komise. Navrženi byli kandidáti 

Marcela Procházková a Mirek Randák, kteří svou nominaci přijali. Následně bylo přistoupeno 

k volbě Kontrolní komise v navrženém složení, kdy všichni přítomní členové hlasovali pro 

zvolení a jeden člen se zdržel hlasování. Kontrolní a revizní komise byla VH zvolena ve složení 

Marcela Procházková a Mirek Randák ---------------------------------------------------------------------- 

 

II. 

V 17:20 hod. bylo přistoupeno k volbě počtu členů představenstva APK. Návrh ze strany 

stávajícího představenstva APK byl přednesen, a to ve výši 9 členů. Nebyl podán žádný jiný 

návrh. Návrh byl veřejným hlasováním přijat absolutní většinou přítomných členů. Následně 

bylo přistoupeno k představování jednotlivých kandidátů.  --------------------------------------------  

 

Dále bylo v 17:25 hod. přistoupeno k volbě nového představenstva APK: ---------------------------- 

 

V době zahájení volby členů představenstva APK bylo přítomno 94 členů APK disponujících 

650 hlasy z celkového počtu 216 členů disponujících 1021 hlasy (tj. 63,663 %).  ------------------ 

 

Pro volbu členů představenstva APK byli navrženi tito kandidáti:  

1. Čížek Zdeněk Šebetov 

2. Gajdica Jakub Karviná 

3. Kubelka Daniel Žamberk 

4. Miškovský Michal  Jičín 

5. Plieštik Marian Praha Světozor 

6. Pošta Martin Děčín 

7. Sekerášová Michaela Kopřivnice 

8. Šír Ondřej Semily 

9. Šoba Přemysl Teplice 

10. Tomešek Pavel Krnov 

11. Volf Pavel Kladno 

12. Špadrna Michal Litoměřice 
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Uvedení kandidáti návrh přijali. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Poté byly rozdány hlasovací lístky s uvedením navržených kandidátů a poučením o správném 

způsobu hlasování. Z přítomných členů všichni využili svého hlasovacího práva. Bylo 

odevzdáno 94 hlasovacích lístků s celkovým počtem udělených 650 hlasů, z toho byl jeden 

hlasovací lístek neplatný. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mandátová komise přistoupila k vyhodnocení a sečtení všech platných hlasů a následně 

zveřejnila tento výsledek hlasování, kdy 9-ti členy představenstva APK byli v tajné volbě zvoleni 

následující kandidáti: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Martin Pošta, Děčín - 636 hlasů --------------------------------------------------------------------- 

2. Sekerášová Michaela, Kopřivnice – 583 hlasů---------------------------------------------------- 

3. Miškovský Michal, Nový Jičín – 583 hlasů-------------------------------------------------------- 

4. Gajdica Jakub, Karviná – 560 hlasů-----------------------------------------------------------------  

5. Šoba Přemysl, Teplice – 516 hlasů------------------------------------------------------------------  

6. Tomešek Pavel, Krnov – 497 hlasů-----------------------------------------------------------------  

7. Kubelka Daniel, Žamberk – 495 hlasů-------------------------------------------------------------- 

8. Plieštik Marián, Praha Světozor – 479 hlasů-------------------------------------------------------  

9. Volf Pavel, Kladno – 349 hlasů---------------------------------------------------------------------- 

Náhradníky byli v tajné volbě zvoleni následující kandidáti: -------------------------------------------- 

10. Zdeněk Čížek – 313 hlasů --------------------------------------------------------------------------- 

11. Michal Špadrna - 290 hlasů -------------------------------------------------------------------------- 

12. Ondřej Šír - 202 hlasů -------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. 

Nově zvolené představenstvo následně přistoupilo k volbě předsedy představenstva. Navržen byl 

Martin Pošta, který svou kandidaturu přijal. Ve volbě Martina Pošty předsedou představenstva 

hlasovala prostá většina členů představenstva pro jeho zvolení, 2 členové nebyli hlasování 

přítomni. Martin Pošta, byl zvolen předsedou představenstva APK. ---------------------------------- 

 

Poté proběhla volba dvou místopředsedů představenstva. Navrženi byli Michaela Sekerášová a 

Michal Miškovský, kteří svou kandidaturu přijali. Pro zvolení uvedených kandidátů hlasovala 

prostá většina členů představenstva a 2 členové nebyli hlasování přítomni. Michaela Sekerášová 
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tak byla zvolena 1. místopředsedou a Michal Miškovský byl zvolen 2. místopředsedou 

představenstva APK. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jednání VH bylo skončeno dne 06.03.2018 v 19:50 hodin novým předsedou představenstva 

Martinem Poštou, nar. 28.7.1986, bytem Slovanská 95, 405 02 Děčín 6. ------------------------------ 

 

 

IV. 

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 

 


