JuniorBand, z. s.
Školní 462, 619 23 Pohořelice

Zápis ze zasedání Členské schůze dne 1. 11. 2014
Místo a čas konání: ZUŠ Pohořelice, 12:30 – 13:00
Přítomni: viz prezenční listina přítomných
Program zasedání:
1) schválení kodexu spolku,
2) seznámení přítomných se stanovami a kodexem spolku,
3) vyplnění přihlášek do spolku,
4) volba členů Rady spolku,
5) úkoly,
6) závěr.
Ad 1)
Členové Rady spolku schválili podobu Kodexu spolku platnou ke dni 1. 11. 2014.
Ad 2)
Všichni přítomní byli seznámeni se zněním Stanov spolku a Kodexem spolku. Po přečtení měli
všichni přítomni prostor pro otázky a připomínky. Po vzájemné diskuzi nebyl vznesen návrh na
úpravu Stanov či Kodexu.
Ad 3)
Z 9 přítomných nečlenů spolku vyplnilo přihlášku 5 přítomných, předběžnou přihlášku 3 přítomní.
Zakládající členové následně schválili všechny podané přihlášky a lze tedy konstatovat, že ke
dni 1. 11. 2014 má spolek 10 členů a 3 budoucí členy.
Ad 4)
Všichni přítomní se poté usnesli, že souhlasí s dosavadním složením výboru spolku a schválili také
žádost Ing. Jaroslava Šístka o kooptaci do Rady spolku. Složení výboru spolku je tedy následující:
Předseda:
Místopředseda:
Pokladník:
Členové Rady spolku:

Jaroslav Krčmář
Bc. Petr Hladík
Josef Kudrna
Jaroslav Krčmář, Bc. Petr Hladík, Milan Šťastný, Michal Musil, Josef Kudrna,
Ing. Jaroslav Šístek

Členové Rady spolku následně schválili Vnitřní předpis o usnášeníschopnosti Rady spolku.

Ad. 5)
Byla navržena úprava Smlouvy o dílo, čl. III. Tuto úpravu provede místopředseda a dokument předá
co nejdříve předsedovi spolku ke schválení.
Ad 6)
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za pozornost a Členskou schůzi spolku ukončil. Část
přítomných se poté přesunula do blízké restaurace, kde ukojila svoji touhu po jídle.

Dodatek: V restauraci bylo namítnuto, že Členská schůze nebyla ukončena dosti důstojným
způsobem, a proto se předsedovi spolku ukládá, aby příští Členskou schůzi ukončil pozdravem:
„Mějte se sexy!“

V Pohořelicích dne 1. 11. 2014

Zapsal: Bc. Petr Hladík, místopředseda

Ověřil: Jaroslav Krčmář, předseda

Datum:

Datum:
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