Zápis ustavující členské schůze občanského sdružení
Výprachtické kukátko, o.s.
Ustavující členská schůze občanského sdružení "Výprachtické kukátko, o.s." (dále jen
OS) se konala dne 16.1.2009 v 15:00 na adrese Výprachtice 199, Výprachtice (adresa OS).
Členskou schůzi svolali členové přípravného výboru sdružení ve složení Jan Medek a
Kateřina Medková.
Program schůze:
•
•
•
•
•

Zahájení, , registrace členů, určení zapisovatele
Schválení stanov
Volba členů výboru, volba dozorčí rady
Volba předsedy a místopředsedů výboru
Stanovení členských příspěvků

1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů
Jednání ustavující členské schůze zahájil člen přípravného výboru Jan Medek. Přivítal
přítomné a oznámil, že dne 9.1.2009 bylo pod č.j. VS/1-1/74162/09-R ministerstvem vnitra
ČR zaregistrováno občanské sdružení "Výprachtické kukátko, o.s." a bylo mu přiděleno IČ:
26571915.
Poté byli vyzváni zájemci o členství ve sdružení, aby vyplnili přihlášky a tím vyjádřili
svou vůli stát se členy sdružení.
Na základě vyplněných přihlášek se zakládajícími členy sdružení stávají:
• Jan Medek
• Kateřina Medková
• ing. Daniel Vávra
• Jitka Vávrová
Zapisovatelem této schůze byl ustaven Jan Medek
2. Schválení stanov
Členům OS byly představeny stanovy sdružení. Následně členská schůze jednomyslně
stanovy schválila.
3. Volba členů výboru, volba dozorčí rady
Jako členové výboru OS byli zvoleni:
• Jan Medek
• Kateřina Medková
• ing. Daniel Vávra

V souladu se stanovami OS jsou všichni členové výboru OS oprávněni jednat jménem OS
samostatně.
Za členy dozorčí rady byly tajnou volbou zvoleni:
• JUDr. Miroslav Stejskal (starosta obce Výprachtice)
• Jitka Vávrová
Dle stanov má mít dozorčí rada 3 členy. Členská schůze odhlasovala, že třetí člen dozorčí
rady bude zvolen na následující členské schůzi, která bude svolána nejpozději do
30.6.2009.
4. Volba předsedy a místopředsedů výboru
Členové výboru mezi sebou zvolili předsedu a místopředsedy:
• předseda: Jan Medek
• místopředsedkyně: Kateřina Medková
• místopředseda: ing. Daniel Vávra
5. Stanovení členských příspěvků
Členské příspěvky nebyly stanoveny.

Přílohy:
•

Prezenční listina

Ve Výprachticích dne 16.1.2009

Zapsal Jan Medek
..............................

Ověřila Kateřina Medková
............................................
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ing. Daniel Vávra

Jitka Vávrová

