
Zápis z ustavující schůze spolku 
 
  

I. 
Dne 9. června 2018 se uskutečnila ustavující schůze Spolku rodičů a přátel ERIZA 
(dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná 
dne 8. května 2018 svolavatelem ředitelkou Soukromé základní školy ERIZA, s.r.o. 
Martinou Faltysovou. 
 

II. 
Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body: 
a) úvodní slovo svolatele a volba předsedajícího, 
b) soupis listiny přítomných, 
c) schválení stanov, 
d) volba orgánů spolku, 
e) stanovení výše členských příspěvků 
f) založení bankovního účtu  
 

III. 
a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a 
základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále 
svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího 
ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili Martinu Faltysovou. 
Přítomní jednomyslně pověřili pořízením zápisu této schůze Ondřeje Faltyse. 
 
b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli Spolku, uvedenými v článku II. a 
III. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti 
byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu. 
 
c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro bylo 
......42..........přítomných, proti bylo .......0.............přítomných, zdrželi se ........0............ 
Proti přijetí stanov hlasovali: ............0........ 
 
d) Ve smyslu čl. IV.Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni: 
 
1. Předseda Spolku: Petr Chvátal 
2. Místopředseda Spolku: Tomáš Pavlok 
3. Pokladník: Lucie Carvová 
4. Zástupce za 2. stupeň: Vladimír Špulák 
5. Zástupce za 1. stupeň: Věra Hladíková 
 
 
Předseda spolku neprodleně zajistí zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně 
příslušnému rejstříkovému soudu. 



 
e)Předsedou byla navržena výše členského příspěvku na rok 100 Kč na rok. 
Přítomní výši schválili v počtu :pro ....42.........zdržel se ....0..........proti......0............ 
 
f) Pokladník a předseda ihned po přidělení IČ založí bankovní účet, kterým budou 
mít oba právo disponovat. 
 
 
Výbor Spolku se sejde 5. Září 2018 do té doby bude komunikace vedena e-mailem. 
  
 
 
 
 
 
Zápis pořídil: .........Ondřej Faltys…………........................................ 
 
 
Ověřil:.................... Martina Faltysová................................................ 
 
 


