
Zápis z ustavující schůze spolku Kvítkovická stodola.cz 

I. 

Dne 4.1.2018 se uskutečnila ustavující schůze spolku Kvítkovická stodola (dále jen "spolek") za účasti 
osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 28.11.2017 svolavatelem Ing. Kateřinou 
Kadlecovou Makrlíkovou. 

II. 

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body: 

a) úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího, 

b) soupis listiny přítomných, 

c) schválení stanov, 

d) přijmutí základních členů, 

e) volba orgánů spolku, 

f) ostatní. 

III. 

a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti 
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 
Ing. Kateřinu Kadlecovou Makrlíkovou. 

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku II 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 tři přítomní, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. Proti přijetí stanov hlasovali: nikdo. 

d) Přítomní prošli žádosti o členství a usnesli se, že prvními základními členy spolku jsou: 

Jiří Grauer, nar. 1976 

Monika Grauerová, nar. 1976 

Bc. Jan Kadlec, nar. 1987 

Ing. Kateřina Kadlecová Makrlíková, nar. 1980, 

Jana Krejčí, nar. 1980 

Pavel Krejčí, nar. 1974 



Bc. Edita Škopová, nar. 1986 

Ivan Škop, nar. 1984 

Pro byli tři přítomní, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

e) Ve smyslu čl. VI a VII Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni: 

1. Ing. Kateřina Kadlecová Makrlíková jako předseda výboru, 

2. Bc. Jan Kadlec jako místopředseda výboru, 

3. Jiří Grauer jako člen výboru, 

4. Bc. Edita Škopová jako revizor výboru. 

 Pro byli tři přítomní, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

f) Přítomní určili za osobu podávající návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku Ing. Kateřinu 
Kadlecovou Makrlíkovou. Pro byli tři přítomní, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

Zápis pořídil: Ing. Kateřina Kadlecová Makrlíková                                               

Ověřil: Bc. Jan Kadlec 

 Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku Kvítkovická stodola  

Jméno Bydliště / sídlo Podpis Záznam o odstoupení 
od přihlášky do spolku 

Ing. Kateřina 
Kadlecová 
Makrlíková 

Kvítkovice 61, 37384     

Bc. Jan Kadlec Kvítkovice 61,37384     

Jiří Grauer Křenovice 82, 37384, 
Dubné 

    

        

  

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil: 

Ing. Kateřina Kadlecová Makrlíková 


