
 

Zápis z ustanovující schůze spolku:  "Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy“ 
 
I. 
 
Dne 4. prosince 2014 se od 17. 30 hodin v Benešově uskutečnila ustanovující schůze spolku "Spolek 
rodičů a přátel školy (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, 
svolaná dne 20. listopadu 2014 svolavatelem PhDr. Viktorem Bezdíčkem. 
 
 
II. 
 

Na programu jednání ustanovující schůze byly tyto body: 
 

a) volba předsedajícího, 
b) soupis listiny přítomných, 

c) schválení stanov, 
d) volba orgánů spolku. 

 
 
III. 
 
a) V úvodu ustanovující schůze seznámil svolavatel přítomné s  důvody vzniku a základními cíli 
činnosti spolku a s  jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustanovující 
schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustanovující schůze. Předsedáním ustanovující 
schůze přítomní pověřili MUDr. Filipa Mourala. Svolavatel pověřil ověřením zápisu a listiny 
přítomných na ustanovující členské schůzi spolku Mgr. Petra Šedivého. 
 
b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s  hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 2 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 předsedajícím. 
Pro bylo 16 přítomných 

Proti bylo 0 přítomných 
Zdrželo se 2 přítomných 

 
d) Volba orgánů spolku 
V rámci jednání schůze zvolil výbor ze svého středu předsedou spolku MUDr. Filipa Mourala. 
Pro bylo 18 přítomných 
Proti bylo 0 přítomných 
Zdržel se 0 přítomný 
 
Dále výbor zvolil ze svého středu místopředsedu, pí. Annu Zemanovou. 
Pro bylo 18 přítomných 
Proti bylo 0 přítomných 
Zdržel se 0 přítomný 
 
 



Ve smyslu Čl. 8 Stanov spolku byli členy Kontrolní komise spolku zvoleni: 

Jiří Randa    41 let  OSVČ  Struhařov 109, Benešov, 256 01 
MUDr. Petra Kuchařová  43 let zubní lékařka Táborská 971,   Benešov, 256 01 

Helena Matoušková   42 let správní zaměstnanec, Kozmice,  257 25 
 

Listina přítomných na ustanovující členské schůzi spolku "Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy“ 

 
 

 
Zápis pořídil:    MUDr. Filip Moural 

 
Ověřil:     Iveta Pechová 


