
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SPOLKU 

Živé město Heřmanův Městec, z.s. 
 

I. 
 
Dne 15. května 2014 se uskutečnila ustanovující schůze spolku "Živé město Heřmanův Městec, z.s." 
(dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 20. března 
2014 svolavatelem Josefem Kozlem, Jarkovského 57, 538 03 Heřmanův Městec. 
 

II. 
 
Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body: 
 

1. soupis listiny přítomných, 
2. slovo svolavatele a volba předsedajícího, 
3. schválení stanov, 
4. volba orgánů spolku, 
5. stanovení výše členských příspěvků, 
6. určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku. 

 

III. 
 
1. 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. 

2. Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s důvody vzniku a základními cíli činnosti 
spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání 
schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Josefa Kozla. 
Ověřovatelem zápisu a listiny přítomných pověřili Roberta Musílka. 

3. Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3 Stanov spolku 
a projevili vůli stát se členy spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto zápisu. Pro bylo 17 přítomných, proti byl 1 přítomný, zdrželi se 0. Proti přijetí 
stanov hlasoval: Martin Dyčka (uvedeno v listině přítomných a v dalších bodech již nehlasoval), 
který se tak i nestal členem spolku. Stanovy tak byly usnesením schůze schváleny v podobě, 
která tvoří přílohu tohoto zápisu. 

4. Ve smyslu Čl. 7 Stanov spolku byli členy rady spolku zvoleni (pro bylo 17, proti: 0, zdrželo se: 0): 
 Předseda: Josef Kozel, Jarkovského 57, Heřmanův Městec 
 Místopředseda: Jan Bareš, Havlíčkova 953, Heřmanův Městec 
 Pokladník: Klára Čížková, Pokorného 606, Heřmanův Městec 
 Člen rady: Robert Musílek, Heřmanského 732, Heřmanův Městec 
 Člen rady: Petr Kotora, Konopáčská 1025, Heřmanův Městec 

5. Přítomní se zároveň usnesli na výši členských příspěvků pro rok 2014 ve výši 100 Kč/člen/rok. 
6. Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze pověřen Josef 

Kozel. 
 
V Heřmanově Městci dne 15. 5. 2014 
 
 
Zápis pořídil: Josef Kozel                                                           Ověřil: Robert Musílek 
 


