Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, z.s.
ze dne 19. března 2016

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny
Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu členské schůze
Schválení změny názvu spolku
Schválení sídla spolku
Schválení změny stanov spolku
Potvrzení jmenovaných členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen
výboru)
Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do
rejstříku spolků
Různé a závěr

Svolavatelka zasedání členské schůze spolku: K. Zavadilová
Přítomni: A. Bendová, P. Böhm, D. Dohnalová, M. Fojt, R. Horáková,
K. Jašková, M. Ježek, A. Kopejtková, L. Kotoučková, M. Novotná,
J. Prager, M. Roztočil, P. Vlček, D. Vlčková, K. Zavadilová
Omluveni: J. Benda, J. Fišer
Členská schůze byla zahájena ve 13:45 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový
počet členů spolku je k dnešnímu dni 17 řádných členů, z toho 16 členů s hlasovacím
právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 15 členů (příloha č. 1), z toho 14 členů
s hlasovacím právem.
Členská schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Průběh jednání:
Bod č. 1 - Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Prezenční listiny
Zasedání členské schůze zahájila předsedkyně spolku Kateřina Zavadilová. Všech 15
přítomných členů se zapsalo do listiny přítomných. Schůze je dle platných stanov
usnášeníschopná.
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Bod č. 2 - Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Projednání:
Svolavatelka navrhla jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a jako ověřovatele zápisu
Renátu Horákovou.
Jako předsedající schůze byla M. Roztočilem navrhnuta svolavatelka, paní Kateřina
Zavadilová.
Usnesení č. 01-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatelku K. Jaškovou a jako ověřovatelku zápisu R. Horákovou,
schvaluje jako předsedající K. Zavadilovou.
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

Bod č. 3 – Schválení programu členské schůze
Projednání:
Předsedající seznámila členy s návrhem programu dnešního jednání členské schůze.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 03-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze dne 19. března 2016 v této podobě:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení změny názvu spolku
Schválení sídla spolku
Schválení změny stanov spolku
Potvrzení jmenovaných členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen výboru)
Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků
Různé a závěr

Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

Bod č. 4 – Schválení změny názvu spolku
Projednání:
Předsedající podala návrh na změnu názvu z původního názvu „Kynologický klub
Drahelčice – Rudná, o.s.“ na nový: „Kynologický klub Drahelčice – Rudná, z.s.“.
K přeloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 04-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze po projednání
souhlasí se změnou názvu na „Kynologický klub Drahelčice – Rudná, z.s.“
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
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Bod č. 5 – Schválení sídla spolku
Projednání:
Předsedající podala návrh na změnu sídla spolku z původního sídla „Slunečná 130,
252 19 Drahelčice“ na nové sídlo: „Na Drahách 212/14, 252 19 Rudná“.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 05-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze pro projednání
souhlasí se změnou sídla spolku na adrese „Na Drahách 212/14, 252 19 Rudná“
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

Bod č. 6 – Schválení změny stanov spolku
Projednání:
Předsedající konstatovala, že všem členům spolku byl návrh nových stanov spolku
rozeslán emailem dne 10. března 2016 k připomínkám. Do dnešního dne nebyly
vzneseny žádné připomínky k předloženému návrh stanov spolku.
Všichni přítomní členové konstatovali, že se řádně seznámili se návrhem nového znění
stanov spolku.
Předsedající vyzvala přítomné, aby pokud mají ke stanovám připomínky a nestihli je
zaslat, aby je přednesli nyní.
K předloženému návrhu nových stanov spolku nebyly vzneseny žádné připomínky ani
žádné další návrhy na jejich úpravu.
Usnesení č. 06-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze po projednání
souhlasí se změnou stanov spolku v předloženém znění,
bere na vědomí
stanovy spolku v novém znění nabydou účinnosti provedením
změny zápisu spolku do Spolkového rejstříku a zároveň uveřejněním stanov ve Sbírce
listin.
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

Bod č. 7 - Potvrzení jmenovaných členů kolektivního statutárního orgánu
(dále jen výboru), revizora a jednání jménem spolku
Projednání:
Předsedající seznámila přítomné členy se stávajícím personálním obsazením ve
volených orgánech spolku.
a) Výbor spolku je tvořen 3 členy, které tvoří: předseda, jednatel a pokladník.
Předsedající informovala, že nyní podle nových stanov spolku bude funkce
pokladníka nahrazena funkcí hospodáře.
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Do výboru Spolku byli zvoleni a jmenováni členskou schůzí konanou 27.10.2012 tito
členové:
1) Předsedkyně:

Kateřina Zavadilová,
bytem
Narozena dne:

2) jednatelka:

Renáta Horáková,
bytem:
narozena dne:
3) pokladník/hospodář:
Kateřina Jašková,
bytem:
narozena dne:
b) Kontrolní komise, která podle původních stanov tvořena pouze 1 členem,
kontrolorem. Předsedající informovala, že nyní podle návrhu nových stanov bude
kontrolní komise nahrazena pouze jedním revizorem.
Do kontrolní komise / revizor spolku byla jmenována členskou schůzí konanou
22.3.2014 členka: Lubica Kotoučková
Bytem:
Narozena dne:.
c) Potvrzení seznamu členů výboru, kteří mají právo jednat jménem spolku.
Jménem spolku jedná řádně zvolený předseda a jednatel, a to takto:
1. Předseda a jednatel se stávají statutárními zástupci spolku, kteří společně
jednají za spolek na venek.
2. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy
předseda a jednatel.
3. Podpisové právo v rámci běžného účtu spolku u peněžního ústavu má předseda
spolku a zároveň hospodář spolku. Při převzetí funkce podepisují hmotnou
zodpovědnost za svěřené prostředky.
4. K jednání spolku v dílčích věcech může být pověřen další člen spolku pouze na
základě písemného pověření výboru. Plná moc musí být v takovém případě
udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávněním a odpovědnosti
zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
Usnesení č. 7-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze po projednání
Potvrzuje jmenování výboru spolku ve funkci předsedy paní Kateřinu Zavadilovou,
Potvrzuje jmenování výboru spolku ve funkci jednatele paní Renátu Horákovou,
Potvrzuje jmenování výboru spolku ve funkci hospodáře paní Kateřinu Jaškovou,
Potvrzuje jmenování revizora spolku paní Lubicu Kotoučkovou,
Potvrzuje
jmenování členů statutárního orgánu (výboru), kteří májí právo jednat
jménem spolku, a to předsedkyně a jednatelka.
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
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Bod č. 8 – Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do
rejstříku spolků
Projednání:
Předsedající vyzvala členy klubu, aby navrhli vhodného kandidáta, který učiní podání
návrhu na zápis změn údajů do Spolkového rejstříku a zároveň který bude
komunikovat s příslušným rejstříkovým soudem.
L. Kotoučková navrhla, že vhodným kandidátem je K. Zavadilová. K předloženému
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 08-01/2016/ČS ze dne 19.3.2016
Členská schůze po projednání
schvaluje K. Zavadilovou jako oprávněnou osobu k podání návrhu na zápis změn
údajů do Spolkového rejstříku,
ukládá
K. Zavadilové zajistit neprodleně návrh na zápis změn údajů spolku do
Spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu a
ukládá K. Zavadilové průběžně informovat členy spolku o stavu zápisu.
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

Bod č. 9 – Různé a závěr
Předsedající poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku
ukončila.

Schůze byla ukončena v 14:10 hod.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Zapisovatel: K. Jašková

Datum a podpis: ……………………………………

Ověřovatel: R. Horáková

Datum a podpis: ……………………………………

Zkontroloval: K. Zavadilová

Datum a podpis: ……………………………………
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