
Zápis z členské schůze 

Zápis z členské schůze- nejvyššího orgánu VOŽEKOVO sdružení. 

I. 

Dne 16. března 2017 v 18:00 hodin se uskutečnila členská schůze členů VOŽEKOVO 
sdružení za účasti členů uvedených na připojené listině přítomných, svolaná na základě 
pokynu předsedkyně sdruženi, svolavatelem Petrou Karfíkovou. 

ll. 

Na programu jednáni byly ty1o body: 

a) soupis listiny přítomných, 

b) schváleni výroční zprávy za rok 2016 

c) schválení nových stanov v souvislosti se změnami zákona, 

d) volba orgánů spolku, 

e) volba předsedajícího. 

111. 

a} V úvodu ustanovující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody změny původního 
registrovaného sdružení občanů na spolek a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, 
která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustanovující schůzi pravidla pro její 
jednání a volbu předsedajícího ustanovující schůze. Předsedáním ustanovující schůze 
přitom ni pověřili Annu Skalskou. 

b) Přitom ni souhlasně schválili zprávu o činnosti VOŽEKOVO sdruženi za rok 2016 bez 
připomínek. 

c) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v předloženém 
návrhu Stanov spolku a projevili vůli přijmout tyto stanovy a změnit ve smyslu zákona č. 
83/1190 Sb., o sdružováni občanů s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, občanské sdružení na spolek. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena 
listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu. 

d) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. 

Pro bylo 12 přítomných, 

proti bylo O přítomných, 

zdrželi se O 

Proti přijeti stanov hlasovali: O 

Výsledek hlasování zaznamenali přítomní v listině přítomných. 
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e) Ve smyslu Čl. 7, odst. 5 Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni: 

1. Anna Skalská, předsedkyně 

2. Petra Karfíková, místopředseda 

3. Irena Hellerová, hospodářka 

Zápis pořídil: Jaroslava Horová 

Ověřili: 

Anna Skalská 

Petra Karfíková 

Irena Hellerová 
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Listina přitomných na valné hromadě- ustanovujici členské schůzi spolku VOŽEKOVO sdruženi, z.s. ze dne 16.3.2017 

! Jméno 

Anna Skalská 

Jaroslav Horová 

Irena Hellerová 
!-----~-

Olga Berková 

I Alena lllavatá 
f 

Hana Hohlíková 

j Hana Jarošová 

Vlasta Šcfránková 

Hana Pášová 

Jaroslav Vlasák 

Vladimír Jaroš 

! Petra Karfíková 
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Bydliště I sidlo 

Koštice 4, 439 21 Koštice 
----

Košticc161,43921 Koštice 

Koštice 38,439 21 Koštice 

Hlasoval dle zápisu Podpis 
z porady: 

(ano, proti, zdržel se) 
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Koštice 157,439 Zl Košticf' 
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Koštice 213, 4]9 21 Košticc A' c ----------,---
VoJnice 23, 439 21 Koštice 

Koštice 73, 4:~9 21 Košttce . ' :T , ~~ 
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Koštice 84,439 21 KoWce l\-r" ~ ' ' 
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Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil Jaroslava Horová 
' l l ~ 

jméno, přijmení podpis 
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