
 

Zápis z ustavující schůze spolku 
 

Zápis z ustavující schůze spolku "Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.“ 

 

I. 

 

Dne 26.8.2014 se uskutečnila v Královském Poříčí ustavující schůze spolku "Krajské sdružení MAS 

Karlovarského kraje, z.s." (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině 

přítomných, svolaná dne 20.8.2014 svolavatelem Ing. Miroslavem Makovičkou. 

 

 

II. 

 

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body: 

 

a) volba předsedajícího ustavující schůze a ověřovatele zápisu, 

b) soupis listiny přítomných, 

c) založení spolku, schválení Stanov, 

d) volba orgánů spolku, 

e) volba osoby pověřené  podáním Návrhu na zapsání spolku do spolkového rejstříku 

f)        schválení výše členských příspěvků 

g)        založení bankovního účtu 

 

 

III. 

 

a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli a 

hlavními činnostmi spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl 

ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Předsedáním 

ustavující schůze přítomní pověřili Ing. Miroslava Makovičku. Přítomní rovněž jednomyslně pověřili 

Ing. Ivanu Jágrikovou pořízením zápisu této schůze. 

 

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s účelem založení spolku, uvedeném v článku III. Stanov 

spolku a projevili vůli stát se jeho členy. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina 

přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří 

svolavatel. Svolavatel rovněž ověří správnost zápisu z jednání této schůze. 

 

c) Přítomní se usnesli, že zakládají spolek "Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.“ a 

schvalují Stanovy navržené svolavatelem. 

Pro byli 3 přítomní, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných.  

 

d) Ve smyslu Čl. VI Stanov spolku byli zvoleni předseda a místopředseda spolku: 

 

1. Předseda spolku: Ing. Miroslav Makovička 

2. Místopředseda spolku: Jan Fronc 

Pro byli 3 přítomní, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných.  

 

e) Na volbě osoby pověřené podáním Návrhu na zapsání spolku do spolkového rejstříku se přítomní 

rovněž shodli. Touto osobou zvolili Ing. Miroslava Makovičku. 

Pro byli 3 přítomní, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných.  

 

 

f) Dále přítomní schválili  výši členského příspěvku, a to  ve výši 12.000,- Kč na rok. Příspěvek se 



platí převodem na účet spolku vždy do 28.2. příslušného roku a to na základě předpisu zaslaného 

členům. Každý nový člen bude přistupovat do spolku za stejných podmínek. 

Pro byli 3 přítomní, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných.  

 

g) Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat  

Ustavující schůze rozhodla o vytvoření bankovního účtu u České spořitelny a.s. a pověřuje Ing. 

Miroslava Makovičku k jeho založení. Bankovním účtem budou disponovat předseda a 

místopředseda každý samostatně.  

Pro byli 3 přítomní, proti bylo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných.  

 

 

 

 

 

 

Zápis pořídil: Ing. Ivana Jágriková    Ověřil: Ing. Miroslav Makovička                          

 

 

 

 



Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku "Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje,z.s."1 

Jméno Bydliště / sídlo Organizace Podpis Záznam o odstoupení od 

přihlášky do spolku2 

Ing. Miroslav Makovička Těšovice 1, 356 05 Sokolov svolavatel   

Ing. Ivana Jágriková Nám. Míru 230,357 61 Březová MAS Sokolovsko,o.p.s.   

Miroslav Podlipský Plzeňská 32,354 71 Velká 

Hleďsebe 

MAS 21,o.p.s.   

Martin Polák zastoupený na 

základě plné moci panem 

Janem Froncem 

Karlovarská 6,364 55 Valeč MAS Vladař o.p.s.   

     

     

     

     

 

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil:3 

 

 

 

 

 Ing. Miroslav Makovička 

 jméno, příjmení, podpis 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dle § 223 občanského zákoníku se má za to, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do spolku. 
2 Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku dle §224 odst. 4 občanského zákoníku odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený 

podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil. 
3 Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená. 


