
Stránka 1 z 4

EZ 00004/21

ELEKTRONICKÝ STEJNOPIS
Exekutorský zápis

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

Frýdku-Místku, v Praze v budově CineStar Praha Anděl, Praha 5, dne dvacátého osmého června

roku dva tisíce dvacet jedna (28.06.2021)

------------------------------------------------------------------------------

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 a náhradní valné hromady

zapsaného spolku "Asociace provozovatelů kin", IČ: 69780307, konané v Praze v budově

CineStar Praha Anděl, Praha 5, dne dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet jedna

(28.06.2021) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

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

69780307 (dále jen „APK“), na adrese Praze v budově CineStar Praha Anděl, Praha 5, dne

dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet jedna (28.06.2021), jehož jsem byl účastníkem,

zahájil v 11:00 hodin předseda představenstva APK Martin Pošta, nar. 28.7.1986, bytem
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Slovanská 95, 405 02 Děčín 6, a následně účastníky přivítal. Bylo konstatováno, že k okamžiku

zahájení VH k času 11:00 bylo registrováno v prezenční listině 63 členů APK z celkového počtu

231 členů, a není tak splněna podmínka usnášeníschopné valné hromady. Proto bylo vyčkáno do

12:00 když na tuto hodinu byla řádně a včas svolána náhradní valná hromada, v souladu se

stanovami. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předsedou náhradní valné hromady APK byl zvolen optickou většinou, Martin Pošta, nikdo

nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Tento oznámil, že k okamžiku zahájení VH k času 12:05

bylo registrováno v prezenční listině 63 členů APK z celkového počtu 231 členů, a je tak splněna

podmínka usnášeníschopné náhradní valné hromady. Při registraci členů byla ověřena jejich

totožnost. Přítomných 63 členů APK disponovalo 294 hlasy z celkových možných 638 hlasů

všech členů APK. -----------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Zapisovatelem byla jmenována Jana Kociánová, kino Jablonec, bytem Lípová 8, Jablonec nad

Nisou, všichni hlasovali pro její zvolení. Nikdo nebyl proti. Jeden se zdržel hlasování. -------------

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

Mandátová komise ve složení Ondřej Šír, Tomáš Marvan. Ve volbě Mandátové komise optická

většina přítomných hlasovala pro zvolení mandátové komise v navrženém složení. Nezdržel se

nikdo. Proti nebyl nikdo. Mandátová komise byla VH zvolena ve složení Ondřej Šír, Tomáš

Marvan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandátová komise v 12:10 oznámila, že na VH je přítomno 64 členů APK disponujících 299

hlasy z celkového počtu 231 členů disponujících 638 hlasy (tj. 46,865 %).  ---------------------------

V neposlední řadě byla provedena volba členů Volební komise VH (dále jen „Volební komise“).

Byla navržena Volební komise ve složení Petr Hejcman (Kolín), Ilona Rejholcová (Nový Bor),

Antonín Nevole (Česká Lípa). --------------------------------------------------------------------------------

Ve volbě Volební komise optická většina přítomných hlasovala pro zvolení Volební komise
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v navrženém složení. Zdržel se jeden. Proti nebyl nikdo. Mandátová komise byla VH zvolena ve

složení Petr Hejcman (Kolín), Ilona Rejholcová (Nový Bor), Antonín Nevole (Česká Lípa). -------

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

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

III.

Následně v 12:15 proběhla prezentace výroční zprávy za rok 2019 a 2020. Jeden se zdržel. --------

Od 12:15 proběhla prezentace nových Všeobecných obchodních podmínek s Unii filmových

distributorů. Proběhlo hlasování o přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek. Proti nikdo.

Nezdržel se nikdo. Návrh Všeobecných obchodních podmínek přijat absolutní většinou. -----------

Ve 12:50 se zvýšil počet účastníků o 1 kino, 3 hlasy. -----------------------------------------------------

Ve 13.14 byla vyhlášena přestávka do 14.00 hodin. -------------------------------------------------------

Ve 14.15 započala po přestávce přerušená náhradní Valná hromada. Počet členů je 68 s počtem

hlasů 310. Prezentují se kandidáti do představenstva APK. Kandidáty byli: Miroslav Beinhauer,

bytem Hany Kvapilové 3, Opava, RČ: 540816/1330, Jakub Gajdica, bytem Smetanova 1320/28,

Český Těšín, RČ: 7404194963, Adam Gody Kocián, bytem Vysoká 27, Jablonec nad Nisou, RČ:

720705/2523, Daniel Kubelka, Barbora Kucsa Prágerová, bytem Švédská 12, Olomouc, RČ:

906118/5705, Kristýna Malíková, bytem Zborovská 996, Kolín, RČ: 865504/0020, Michal

Miškovský, bytem Jana Žižky 177, Semily, RČ: 810721/3433, Martin Pošta, bytem Slovanská

1539/95, RČ: 860728/2596 Michaela Sekerášová, bytem K Šatlavě 2, Nový Jičín, RČ:

855406/5718, Jiří Šamonil, Přemysl Šoba, bytem Husova 310, Košťany, RČ: 651105/0645, Petr

Vítek, bytem Novoborská 647, Praha, RČ: 760718/0449, Pavel Volf. ----------------------------------

Pořadí členů zvolených do předsednictva dle počtu hlasů odevzdaných v tajné volbě: ---------------

Pošta Martin    310 hlasů

Miškovský Michal  288 hlasů
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Kubelka Daniel  231 hlasů

Kucsa Prágerová Barbora 230 hlasů

Sekerášová Michaela  216 hlasů

Malíková Kristýna  192 hlasů

Kocián Adam Gody  180 hlasů

Vítek Petr   171 hlasů

Gajdica Jakub   144 hlasů

Nebyli zvoleni:

Šoba Přemysl   130 hlasů

Volf Pavel   103 hlasů

Šamonil Jiří   88 hlasů

Beinhauer Miroslav  20 hlasů

Po vyhlášení výsledků voleb do představenstva byla přednesena zpráva revizní komise. Kontrolní

zpráva byla optickou většinou přijata. Proti nikdo. Nikdo se nezdržel. ---------------------------------

Bylo přikročeno k volbě Revizní komise. Za kandidáty na členy Revizní komise byly navrženi

tito členové: Marcela Procházková, Jan Beznoska a Miroslav Randák. O všech členech Revizní

komisi bylo hlasováno společně a všichni členové byli zvoleni jednohlasně. Nikdo se nezdržel.

Nikdo nebyl proti. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Od 17:13 vyhlašuje Martin Pošta přestávku do 18 hodin. -------------------------------------------------

V rámci přestávky se poprvé schází nově zvolené představenstvo. Ze svého středu volí

jednohlasně nového předsedu APK Martina Poštu a dvě první místopředsedkyně Barboru Kucsa

Prágerovou, a Michaelu Sekerášovou. -----------------------------------------------------------------------

Tento výsledek první schůze nově zvoleného představenstva vyhlašuje Martin Pošta v 18:10 a tím

ukončuje oficiální část Valné hromady. ---------------------------------------------------------------------

V 18:10 končí uzavřená část valné hromady. ---------------------------------------------------------------

Poté proběhla diskuze. -----------------------------------------------------------------------------------------
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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. v.r.

                   soudní exekutor

Ověřuji, že tento elektronický stejnopis exekutorského zápisu vyhotovený dne šestnáctého září
roku dva tisíce dvacet jedna (16.09.2021) doslovně souhlasí s originálem exekutorského zápisu ze
dne dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet jedna (28.06.2021), uložený ve sbírce
exekutorských zápisů exekutora ve Frýdku-Místku Mgr. Jaroslava Kocince LL.M. ------------------

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. v.r.
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