
m.

zápis z ustavuiící schůze spolku

I.

Dne 1.9. 2017 se uskutečnila ustavující schůze spolku Plavecký klub Znojmo z.§. (dále jen

"spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 4.9.2017

svolavatelem Ing. Morrikou Dufkovou:

1I.

Na programu jednaní ustavující schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele přítomných

b) soupis listiny přítomných,
c) schválení stanov

d) volba členů výboru spolku,

e) volba předsedy výboru spolku

fl volba místopředsedy výboru spolku
g) určení osoby podávající návrh nazápis spolku do spolkového re;jstříku

V irvodu ustavující schůze sezrrámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli
činnosti spt_llku a s jednaními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl

ustavující schůzi pravidla pro její jedntíní a volbu předsedajícího ustavující schůze.

a) Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili:

/
Nálrrh: l^-. Houttt-* Outrkol/*
- 
'U"."rUřř'o- 

/4 proti Y zdrželsehlasování y'

Volba zapisovatelc:

Návrlr: řtr" ,lYLuk íťql puk
-hlasování, pro /4 proti Y zdrželseh|asováni y'

Volba ovět'ovatele:

Návrh: ,ť tPoup Lru/a\lt,/
- hlasování: pro /1 proti 9=- zdtželse hlasování /

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavním účelem spolku, uvedeným v článku II.

stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla
vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
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Zápis pořídil dne 4.9.2017:

c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro byto /L
přítomných, proti by|o ť přítomných,zdtželi r" D- .

d) Ve smyslu čl. VII. stanov spolku byli členové výboru spolku zvoleni:

1. Mgr. David Křivan
2.Ing. Monika Dufková
3. MagdaNawkalová
4. Sirnona Lacinová
5. Mgr. Sylva Medkóvá

e) volba předsedv výboru
Přesedající ustavující schůze vyzval zvolené členy výboru k hlasovrání o určení předsedy
spolku:

Návrh: Í^s
- hlasování, $ro

Náwh: 
h- ,ť vtttl- aeuzc, p/

- hlasování: pro * // proti Y

f) volba místopředsedy výboru,
Pr'esedající ustavující schůze vyzval zvolené členy výboru k hlasovaní o určení
místopředsedy spolku:

Návrh: ,f /agpt_ t lotltOttL/
- lrlasování: pro t proti zdňel sehlasování /

e) určení osobv p,odávaiící návrh na zápis spolku do snolkového reistříku:
Podle ust. § 226 odst.2 občanského zrikoníku předsedající navrhuje určení jedné osoby, která
bude oprávněna podat rráwh nazápis spolku do spolkového rejstřiku:

Ověřila dne 4.9.2017:



Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku Plavecký klub Znojmo z.s.

Podle ust. § 223 zák.č. 89l20l2 Sb., oběanský zakoník, bere osoba přítomná na vědomí, že
jejím zaznallrtenětním a podpisem do listiny přítomných, podává řádnou přihlášku do spolku.

Jméno Datum narozeni Bydliště Podpis
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Listinn přítornných na ustavující čtenské schůzi spolku plavecký klub znojmo z,s,

poclle ust, § 223 zák.č. 89l20I2 Sb., občanský zákoník, bere osoba přítomná na vědonrÍ, Že

jejínr zaznannenánínr a pgdlpi5gm do listiny přítomných, podává řádnou přihláŠktr do sPolku,
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