
Zápis z ustavující schůze spolku 

Dne 26.2. 2019 se uskutečnila ustavující schůze spolku Volnočásek v. s. ( dále jen spolek) za účasti 
osob uvedených na připojené listině přítomných, svolána dne 26.1. 2019 svolavatelem je Petr Dvořák 

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body: 

I) Úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího. 
2) Soupis listiny přítomných 
3) Schválení stanov 
4) Volh~ mgllm0

1 -:poll.n 

Na úvod seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a 
s jednáními, které již v rámci spolku učinil. Následně svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro 
jecln~ní a t;:iké volbu předsed~jícfho nstaVlijící schi"1ze 

Předsedajícím ustavující schůze byl zvolen Petr Dvořák v hlasovacím poměru: 

Pro: 4 
Proti: O 
Zdrželo se: O 

Přítomní následně vyjádřili souhlas s hlavními cíli a činnostmi spolku, uvedenými v článku č. 2 ač. 3. 
stanov spolku a rovněž projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla 
vyhotovena listina přítomných, které je přikládána jako příloha tohoto zápisu. 

Přítomni <:P n<:nPdi, fp srhv~luji <:t~novy n~vrfPnl' <:vol~v~tPlPm. 

Pro: 4 
Proti: O 
Zdrželo se: O 

Volba statutárního orgánu spolku „předseda spolku" 

Kandidátem na post předsedy spolku byl Petr Dvořák a Martin Kohout 

Volba Petr Dvořák na post předsedy spolku: 

Pro: 3 
Proti ! 
Zdrželo se: O 

Volba Martina Kohouta na post předsedy spolku: 

Pro: 1 
Proti: 3 
Zdrželo se: O 

Ustavující schůze zvolila na post předsedy spolku Petra Dvořáka. 



Volba 1. místopředsedy spolku: 

Na post 1. místopředsedy byl kandidátem Martín Kohout a Michaela Nováková 

Volba Martina Kohouta na post 1. místopředsedy spolku. 

Pro: 3 
Proti: 1 
Zdržel se: O 

Volba Michaely Novákové na post 1. místopředsedy spolku. 

Pro: l 
Proti: 3 
Zdržel se: O 

Na post 1. místopředsedy byl zvolen Martín Kohout. 

Volba 2. místopředsedy spolku: 

Na post 2. místopředsedy byl kandidátem Michaela Nováková 

Volba Michaely Novákové na post 2. místopředsedy spolku. 

Pro: 4 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Ustavující schůze ustanovila Petra Dvořáka „předsedu spolku" založením spolku a oprávněním jednat 
jménem ustavující schůze a rovněž byl předseda spolku pověřen podáním návrhu na zápis do 
spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

Pro: 4 

Zdrželo se: O 

Zápis pořídil: Petr Dvořák .. . 
1L: .... ... . 




