
ZáDis z ustavuiící schůze sDolku Sdružení rodičů a Dřátel Zš a MŠ Pozděchov. z.s.

Ustavující schůze zakladatelů spolku Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, z.s.  (dálejen
„spolek") se konala dne 08. Dubna  2022 , místo Pozděchov 192, 75611 Pozděchov, v 16.30
hodin.

ProEram ustavuiící schůze:

1)   Sepsání listiny přítomných
2)   Volba orgánů spolku ajejich členů
3)   Schválení stanov
4)   Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis do spolkového rejstříku

Průběh zasedání :

1)   V úvodu ustavující schůze svolatelka seznámila přítomné s důvody vzniku a základními cíli
spolku a s jednáním, které je nutné pro vznik spolku učinit. Přítomní poté vyjádřili svůj
souhlas s hlavními cíli spolku, stanovami a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o
této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných. Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a
splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o
svém jménu a bydlišti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Přítomni:
-       Jana  Michalíková
-      JanaHromadová
-       Gabrielazichová
-       AdélaJežková
-       Evasmetanová
-       Zdenka Novosádová

-svolatelka
-zájemce o členství ve spolku
-zájemce o členství ve spolku
-zájemce o členství ve spolku
-zájemce o Členství ve spolku
-zájemce o členství ve spolku

2)   Vo]ba č]enů výboru spolku

Ustanovující schůze se jednomyslně usnesla na tomto na založení spolku a složení orgánů
spolku:

Kolekiivnívýbor:

a) Jana  Michalíková
c) Jana Hromadová
d) Gabriela Zichová

Revizní komise:

e) Eva Smetanová
f) Adéla Ježková

g) Zdenka  Novosádová

Členové kolektivního výboru a revizní komise souhlasí se zápisem do spolkového rejstříku.
Svůj souhlas potvrzují Souhlasem se zápisem do spolkového rejstříku-v příloze.



Členská schůze

3) Odsouhlasení stanov

Všichni přítomní základatelé se usnesli, Že schvalují stanovy navržené svolatelnou, včetně
sídla spolku, ke kterému vlastník vyjádřil souhlas. Pro bylo 6 přítomných, proti 0 přítomných,
zdrželo se 0 členů.  Jednomyslně tedy odsoúhlasili stanovy spolku v souladu s § 218 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Písemná foma stanov je přílohou.

4) Rozhodnutí o určení osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis do spolkového
rejstřlku

Všichni přítomní jednomyslně zvolili paní Janu Michalíkovou,  jako osobu oprávněnou podat
návrh na zápis do spolkového rejstříku dle § 226 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zvolená  paní Jana Michalíková tuto fimkci přijala.

Členové spolku své rozhodnutí potvrzují  vlastnoručním podpisem na základě plné moci

Zapsal: Jana Michalíková

Zápis z ustavující schůze o učení osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis do
spolkového rejstříku byl vyhotoven dne 08. 04.2022

Zápis pořídila

Jana Michalíková

Přílohy:
-Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel Zš a  Mš Pozděchov, z.s.

-Listina  Přítomných

-Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
-Plná moc k zastupování


