Zápis ze zasedání členské schůze pobočného spolku
Název pobočného spolku:
IČ:
Sídlo:
(dále jen „Spolek“)
Datum konání:
Místo konání:

…………………………………………………
…………………………………………………

Pořad zasedání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení – registrace přítomných, volba předsedy a zapisovatele.
Odvolání předsedy a členů výboru Spolku.
Volba předsedy a členů výboru Spolku.
Závěr.

1.

Zahájení – registrace přítomných, volba předsedy a zapisovatele.

Zahájení se ujal předseda výboru Spolku a svolavatel dané členské schůze, který přivítal přítomné
členy Spolku, zahájil toto zasedání a konstatoval, že členská schůze Spolku byla řádně svolána a že je
v souladu se zákonem usnášeníschopná, protože je přítomno 100 % jejích členů.
Dále seznámil členskou schůzi s pořadem tohoto zasedání a dotázal se, zda má některý z přítomných
návrh na doplnění pořadu zasedání. Poté, co shledal, že tomu tak není, navrhl, aby funkci
předsedajícího a zapisovatele tohoto zasedání plnil on osobně. Přítomní členové Spolku s tímto
návrhem jednomyslně souhlasili.
Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Spolku přijali rozhodnutí tohoto
znění:
Usnesení č. 1:
„Členská schůze volí ……………………………………………………… předsedajícím a zapisovatelem
tohoto zasedání.“
(počet hlasů PRO: 100 %; počet hlasů PROTI: 0; ZDRŽELO SE: 0)
2.

Odvolání předsedy a členů výboru Spolku.

Předseda výboru Spolku následně navrhl, aby přítomní členové Spolku přijali následující usnesení:
Usnesení č. 2:
„Členská schůze odvolává:
Jméno:

Dat. nar.:

Bytem:

z funkce předsedy
výboru spolku;
z funkce člena výboru
spolku;
z funkce člena výboru
spolku.“

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že členská schůze Spolku jednomyslně přijala
usnesení výše uvedeného znění.
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(počet hlasů PRO: 100 %; počet hlasů PROTI: 0; ZDRŽELO SE: 0)
3.

Volba předsedy a členů výboru Spolku.

Následně předsedající navrhl, aby přítomní členové Spolku přijali následující usnesení:
Usnesení č. 3:
„Členská schůze volí:
Jméno:

Dat. nar.:

Bytem:

předsedou
výboru
spolku;
členem výboru spolku;
členem výboru spolku;

přičemž předseda výboru Spolku je oprávněn k jednání jménem Spolku.“
Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že členská chůze Spolku jednomyslně přijala
usnesení výše uvedeného znění.
počet hlasů PRO: 100 %; počet hlasů PROTI: 0; ZDRŽELO SE: 0)
4.

Závěr.

Na výzvu předsedajícího žádný z přítomných členů Spolku nepřednesl návrh na projednání dalších
záležitostí. Členská schůze Spolku proto neprojednala žádné další záležitosti. Předseda výboru Spolku
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.
Přílohy:
1. Seznam přítomných.
V ……………………………………….… dne …………

_____________________________
předseda zasedání/zapisovatel
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SEZNAM PŘÍTOMNÝCH

Název pobočného spolku:
IČ:
Sídlo:
Datum konání:
Místo konání:

na zasedání členské schůze pobočného spolku

…………………………………………………
…………………………………………………

ČLENOVÉ:
Č.
1.

jméno, dat. nar.

bydliště

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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podpis

