
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE 
SPOLKU RODIČŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY KLADNO, VRCHLICKÉHO 2337 

7. října 2022 proběhla na adrese Vrchlického 2337, 272 01 Kladno ustavující schůze.


Název: Spolek rodičů Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337

Sídlo: Vrchlického 2337, 272 01 Kladno


Svolavatel: Tomáš Juřica


Ustavující schůze Spolku rodičů Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337 (dále jen „spolek“) byla 
svolána 30. září 2022 svolavatelem a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené prezenční listině.


Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body: 

1. zahájení, vyplnění prezenční listiny a ověření prezenční listiny

2. schválení programu, volba předsedajícího a slovo svolavatele

3. schválení stanov

4. volba předsedy

5. bankovní účet a disponentská oprávnění

6. závěr


Ad 1. 

Schůzi zahájil svolavatel, všichni tři přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro 
členství ve spolku se zapsali do prezenční listiny a podepsali se. Prezenční listina tvoří přílohu 
tohoto zápisu. Jmenovitě Tomáš Juřica, Marcela Prágrová a Ing. Nikola Snovická.


Ad 2. 

Svolavatel sdělil počet přítomných, kteří schválili jím navržený program schůze. Pro byli 3 
přítomní, proti 0, zdrželo se 0.


Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako 
předsedajícího schůze Tomáše Juřicu.


Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Dále přítomné seznámil s 
jednáními, která v zájmu spolku již učinil.


Ad 3. 

Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Stanovy byly 
připraveny svolavatelem/předsedajícím. Pro byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0.


Ad 4. 

Přítomní mezi sebou v souladu se schválenými stanovami zvolili předsedu spolku a statutární 
orgán - Tomáše Juřicu (narozen 6. února 1988, trvalé bydliště: V Zátiší 1514, 273 51 Unhošť). Pro 
byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0.


Ad 5. 

Funkci pokladníka bude vykonávat předseda spolku. Pokladník založí bezprostředně po přidělení 
IČ bankovní účet. 


Ad 6. 

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze pověřen nově 
zvolený předseda - Tomáš Juřica.
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Předsedající poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi ukončil.


V Kladně dne 7. října 2022


Zápis pořídil Ověřila

Tomáš Juřica Ing. Nikola Snovická

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