Zápis z ustavující schůze spolku
Spolek Rapový seznam z. s.

I.
Dne 24. května 2017 se v Ostravě uskutečnila ustavující schůze spolku Rapový
seznam z. s. (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině
přítomných, svolaná dne 1. května. 2017 svolavatelem Patrikem Moravcem.

ll.
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) volba navrhovatele na zápis spolku do veřejného rejstříku

111.
a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a
základními cíli č i nnosti 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 Patrika Moravce.
b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v
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 byli 4
přítomní, proti bylo O přítomných. Proti přijetí stanov nehlasoval nikdo.
d) Ve smyslu čl. Vll stanov spolku byl předsedou spolku zvolen Patrik Moravec.
e) Navrhovatelem na zápis spolku do veřejného rejstříku byl všemi přítomnými
zvolen Patrik Moravec.
článku 111.
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Ověřovací doložka oro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Ostrava 2

Uznal podpis na

listině

Poř.č:

za vlastní: MARTIN

70200-0220-0077

KREJčí

Datum a místo narození: 12.09.1996iBOHUMfN,CZ
Adresa oobytu: BOHUMfN, NOVÝ BOHUM N
ČÁSLAVSKÁ 992,CZ
.
Druh ač. předlož.dokl.totožnosti: 205803924
Občanský prOkaz
Ostrava 2 dne 25.05.2017
Bubová Karin
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