
Patron, z. s. 
se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 22693475 

Zápis z členské schůze spolku Patron, z.s. 

Datum a místo konání členské schůze: 
• 2. 12. 2014 v sídle spolku 

Svolavatel: 
• Kateřina Círová, předsedkyně spolku 

Přítomni: 
• Viz příloha  - Prezenční listina  

Program: 
1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny. 
2) Schválení programu členské schůze. 
3) Schválení změny názvu sdružení. 
4) Schválení změny stanov. 
5) Volba členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen výboru). 
6) Volba členů kontrolní komise (dále jen kontrolní komise). 
7) Zpráva o hospodaření 
8) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků. 
9) Rodičovské granty. 
10) Podněty rodičů. 
11) Úkoly. 
12) Závěr. 

Průběh jednání: 
1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

Schůzi zahájila Kateřina Círová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny. 

2) Schválení programu členské schůze 

Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený předsedkyní sdružení (viz výše). 

Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

3) Schválení změny názvu sdružení 

Svolavatel podal návrh na změnu názvu z původního názvu: „Občanské sdružení Patron“ na nový: 
„Patron, z. s.“. 

Usnesení 2: Přítomní schválili nový název: „Patron, z. s.“. 
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

4) Schválení změny stanov 
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Všichni přítomní členové se seznámili se změnou podoby stanov a to i s doplněnými návrhy. 
Stanovy připravil svolavatel a předem rozeslal všem členům spolku. 

Usnesení 3: Přítomní schválili všechny změny stanov. Stanovy v novém znění nabydou 
platnosti dnem zápisu do rejstříku spolků. 
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

5) Volba členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen výboru) a jednání jménem spolku 

a) Výbor Spolku je tvořen 3 členy, které tvoří: předseda a 2 členové výkonného výboru spolku,  

Do výboru Spolku byli zvoleni členskou schůzí konanou 2. 12. 2014 tito členové: 
1) předseda: Kateřina Círová 
2) člen výkonného výboru: Alena Marková 
3) člen výkonného výboru: Lýdie Mazurová 

Usnesení 4: Přítomní zvolili výbor Spolku ve výše uvedeném složení 

Hlasování: PRO:  12, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  2. 

b) Stanovení seznamu členů výboru, kteří mají právo jednat jménem sdružení (resp. Spolku). 

Usnesení 5: Přítomní přijali rozhodnutí, že jmenování členové statutárního orgánu 
(výboru), mají právo jednat jménem sdružení (resp. Spolku): 

Výkonný výbor jedná a podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému 
názvu spolku Patron z. s. připojí svůj podpis předseda nebo člen výkonného výboru spolku.  
Hlasování PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

6) Volba členů kontrolní komise (dále jen kontrolní komise)  

Kontrolní komise Spolku je tvořena 3 členy, které tvoří: předseda a 2 členové kontrolní komise.  

Do kontrolní komise Spolku byli zvoleni členskou schůzí konanou 2. 12. 2014 tito členové: 
1)  předseda: Alice Škvárová 
2)  člen kontrolní komise: Iva Bargerová 
3)  člen kontrolní komise: Brigita Waning 

Usnesení 6: Přítomní zvolili kontrolní komisi Spolku ve výše uvedeném složení 

Hlasování: PRO:  13, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  1. 

7) Zpráva o hospodaření 
Účetní spolku Patron, z.s. přednesla hospodaření spolku za uplynulé období. 

8) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků 

Výběr vhodného kandidáta a jeho volba. 

Usnesení 7: Přítomní schválili osobu oprávněnou k podání návrhu na zápis změn údajů do 
rejstříku spolků. Členskou schůzí byla zvolena Kateřina Círová, předsedkyně výkonného 
výboru. 
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
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9) Rodičovské granty 

Všem přítomným byly předloženy 3 návrhy grantu: 
Dovybavení knižního fondu šk. knihovna Kč 5.000,- 
Třídní knihovnička 1. D Kč 5.000,- 
Odpolední hrátky Kč 2.500,- 

Usnesení 8: Přítomní schválili všechny předložené granty 
Hlasování: PRO:  14, PROTI:  0 , ZDRŽELI SE:  0. 

10) Podněty rodičů 

Byly projednány podněty rodičů, které byly probírány na třídních schůzkách v září 2014. 

11) Úkoly 

• Kateřina Círová, předsedkyně výboru zajistí neprodleně návrh na zápis změn údajů Spolku do 
spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu. 

12) Závěr 

• Kateřina Círová, předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou 
schůzi Spolku ukončila. 

Zapsal: Alice Škvárová   Datum a podpis: 2. 12. 2014 

Zkontroloval: Kateřina Círová   Datum a podpis: 2. 12. 2014 

Zápis ověřil: Lýdie Mazurová  Datum a podpis: 2. 12. 2014
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