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Zápis z valné hromady EKODOMU 30. března 2016 
 
Valné hromadě předcházela přednáška Mojmíra Hudce o novinkách v pasivních 
domech, rizicích a chybách u slaměných domů. 
 
1. Hlasování o výboru valné hromady 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, je přítomno 11 členů a je jedna plná moc 
k hlasování, což je více než polovina všech členů EKODOMU (13) 
 
Předseda: Blanka Johanisová, zapisovatel: Jana Čechová, ověřovatel zápisu: Jan 
Márton, skrutátor: Otakar Jiránek 
 
Usnesení: všichni pro 
 
2. Zpráva o hospodaření v roce 2014 – schválení hospodářského výsledku 
roku 2014 
 
Viz přílohy: účetní závěrka 2014, rozdělení příjmů 2014 
 
Návrh: o ztrátu z roku 2014 bude ponížen fond Ekodomu 
 
Usnesení: všichni schvalují hospodářský výsledek roku 2014 a souhlasí s návrhem 
 
3. Zpráva o hospodaření v roce 2015 – schválení hospodářského výsledku 
roku 2015 
 
Viz přílohy: účetní závěrka 2015, rozdělení příjmů 2015, aktuální stav bankovního 
účtu a pokladny 
 
Návrh: o zisk z roku 2015 bude navýšen fond Ekodomu 
 
Usnesení: všichni schvalují hospodářský výsledek roku 2015 a souhlasí s návrhem 
 
4. Zpráva o činnosti v roce 2015 – Příběhy domů (B. Johanisová) 
 
Blanka Johanisová zhodnotila proběhlé Příběhy domů – viz příloha 
 
Návrhy pro příští Příběhy domů:  

• možnost propagace přes Country Life (O. Jiránek) – facebook (Zuzana 
Čítková), časopis Dobroty, Biodožínky, pomoc s marketingem (Helena 
Mišková)  

• možnost moderování Jaroslavem Duškem (O. Jiránek) 
• držet se příběhů 
• zahraniční host 
• jiné místo – Toulcův Dvůr – nutné zarezervovat rok a půl dopředu! 
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5. Plán činností na rok 2016 
 
30. 9. 2016 17:00 neformální setkání členů Ekodomu – veřejně přístupné, pro 
veřejnost zpoplatněné 
 
1. 10. 2016 – 2 exkurze (M. Ščudla) 
 
 
6. Spolupráce se Sdružením hliněného stavitelství a ArTURem 
 
Sdružení hliněného stavitelství nebyla odeslána odpověď na návrh zařazení Příběhů 
domů do cyklu Zdravých domů. Odpověď připraví Jana Čechová. Ekodům si ponechá 
Příběhy domů jako samostatnou konferenci. 
 
Spolupráce by byla žádoucí, bylo by vhodné, kdyby se spojilo s nějakou konferencí. 
Nebylo dále rozvedeno a konkretizováno. 
 
7. Volba Výboru EKODOMU - předsedy, místopředsedů, případně dalších 
členů 
 
Na post předsedy navržen Aleš Brotánek – jednohlasně zvolen, sám se zdržel 
hlasování 
 
Na post místopředsedy navržen Jan Márton – jednohlasně zvolen, sám se zdržel 
hlasování 
 
Na post místopředsedkyně navržena Blanka Johanisová – odmítla vzhledem 
k brzkému přírůstku do rodiny 
 
Na post místopředsedkyně navržena Jana Čechová – jednohlasně zvolena, sama se 
zdržela hlasování 
 
 
8. Různé a diskuse 
 
 
Po valné hromadě následovala přednáška Jana Mártona – Stavba domu z nosné 
slámy bez nosné slámy 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..              ……………………………..            …………………………….. 
předseda čl. shromáždění                            zapisovatel           ověřovatel zápisu 


