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ZÁPIS

sepsaný v Humpolci, dne dvacátého února roku dva tisíce devatenáct (20.02.2019).--

o průběhu a rozhodnutích orgánu spolku

I.
Úvodní ustanovení

Tento zápis se pořizuje o průběhu a rozhodnutích Členské schůze Rady rodičů (dále
jen  jako  „Členská  schůze“)  spolku  s  názvem  Rada rodičů při  ZUŠ G.  Mahlera
Humpolec, z. s., který má sídlo Školní 701, 396 01 Humpolec, a jehož identifikační
číslo je 04182553 (dále jen jako „Spolek“).---------------------------------------------------------

Členská schůze byla svolána dne 07.01.2019 Mgr. Martinem Hajčiarem, předsedou
Výboru rady rodičů Spolku.-----------------------------------------------------------------------------

Existence Spolku je osvědčena výpisem ze spolkového rejstříku vedeném Krajským
soudem  v  Českých  Budějovicích,  vyhotoveném  v  internetové  podobě  dne
20.02.2019; Spolek je zapsán v oddíle L, číslo vložky 6755.----------------------------------

Působnost  a  způsobilost  této  Členské  schůze přijímat  rozhodnutí  je  osvědčena
stanovami Spolku ze dne 15.04.2015.---------------------------------------------------------------

Podle článku VIII.  stanov Spolku je Členská schůze, coby nejvyšší orgán Spolku,
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení přijímá
prostou většinou hlasů přítomných členů.----------------------------------------------------------

K rozhodnutím Členské schůze Spolku došlo v Humpolci, Školní 701, PSČ 396 01,
dne 20.02.2019 od 17.00 hodin.-----------------------------------------------------------------------

II.
Účastníci jednání

Členské schůze se zúčastnili členové Spolku dle listiny přítomných, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto zápisu.-----------------------------------------------------------------------------------------

III.
Průběh jednání

Členskou schůzi Spolku zahájil v 17.00 hodin Mgr. Martin Hajčiar, předseda Výboru
Rady rodičů Spolku. Konstatoval,  že ověřil  správnost a úplnost listiny přítomných,
a že  na  Členské  schůzi Spolku  je  přítomno  75 %  všech  členů  Spolku a navrhl
program jednání:------------------------------------------------------------------------------------------

1.) Volba orgánů Členské schůze;---------------------------------------------------------------

2.) Přijetí rozhodnutí o schválení nového úplného znění stanov Spolku;--------------

3.) Odvolání členů Výboru Rady rodičů z jejich funkcí;-------------------------------------
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4.) Jmenování členů Spolku do uvolněných funkcí Výboru Rady rodičů;--------------

5.) Pověření člena Spolku podáním návrhu na zápis do veřejného rejstříku.---------

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo
třeba většiny hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.------------------------------

Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.--------------------

sub 1.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:---------------------------------

Členská schůze schvaluje orgány Členské schůze v tomto složení:------------------

Mgr. Martin Hajčiar – předsedající, Helena Mokrá – ověřovatelka, Mgr. Jaromíra
Příhodová – zapisovatelka.---------------------------------------------------------------------------

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo
třeba většiny hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.------------------------------

Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.--------------------

sub 2.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:---------------------------------

Členská schůze schvaluje úplné znění stanov Spolku ke dni 20.02.2019.-----------

Úplné znění stanov Spolku ke dni 20.02.2019 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.-----------

Pro  přijetí  návrhu  hlasovalo  100%  přítomných.  Pro  přijetí  usnesení  bylo  třeba
dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Spolku.-------------------------------------------------

Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.--------------------

sub 3.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:---------------------------------

Členská schůze odvolává následující členy Výboru Rady rodičů z jejich funkcí:-

Člen:  Jana  Kováčíková,  narozená  dne  30.06.1970,  trvale  bytem  Humpolec,
Rozkoš 129, PSČ 396 01;------------------------------------------------------------------------------

Člen:  Romana Zástěrová,  narozená dne  10.07.1972,  trvale  bytem Humpolec,
Na Rybníčku 1318, PSČ 396 01.---------------------------------------------------------------------

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo
třeba většiny hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.------------------------------

Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.--------------------

sub 4.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:---------------------------------

Členská schůze jmenuje do uvolněných funkcí Výboru Rady rodičů následující
členy Spolku:---------------------------------------------------------------------------------------------

Člen:  Petra  Jančurová,  narozená  dne  06.12.1976,  trvale  bytem  Humpolec,
Petrovice 21, PSČ 396 01;----------------------------------------------------------------------------

Člen: Radka Kvášová, DiS., narozená dne 19.08.1977, trvale bytem Humpolec,
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Vilémov 108, PSČ 396 01.-----------------------------------------------------------------------------

Členská  schůze  jmenuje  do  funkce  Výboru  Rady  rodičů  následující  členku
Spolku:------------------------------------------------------------------------------------------------------

Člen: Petra Hrazánková, DiS., narozená dne 23.01.1980, trvale bytem Herálec,
č. p. 263, PSČ 582 55.----------------------------------------------------------------------------------

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo
třeba většiny hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.------------------------------

Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.--------------------

sub 5.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:---------------------------------

Členská schůze pověřuje Mgr. Martina Hajčiara podáním návrhu na zápis změn
údajů Spolku do veřejného rejstříku.-------------------------------------------------------------

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo
třeba většiny hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.------------------------------

Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.--------------------

Členskou schůzi ukončil v 18.00 hodin Mgr. Martin Hajčiar, předsedající.-----------------

Zapisovatelka: Mgr. Jaromíra Příhodová

Předsedající: Mgr. Martin Hajčiar

Ověřovatelka: Helena Mokrá


