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Zápis z ustavující Členské schůze Spolku přátel kroměřížské konzervatoře 

konané dne 01. 10. 2017 

 
 
 
Ustavující Členská schůze byla svolána dne 01. 10. 2017 svolavatelkou BcA. Evou Zonovou 

a účastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.  

 
 
Program Členské schůze: 

1. Sepsání listiny přítomných  

2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího 

3. Schválení návrhu stanov 

4. Volba orgánů spolku 

5. Schválení usnesení, závěr 
 
Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na ustavující schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, 

zapsali se do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří 

přílohu tohoto zápisu. 

 

Ad 2) 

Svolavatelka sdělila počet přítomných a rozhodla, že je schůze usnášeníschopná. Svolavatelka 

navrhla pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako  

předsedající schůze   BcA. Eva Zonová 

zapisovatele    Bc. Hana Švehláková 

a ověřovatele    Marie Drkulová 

 

Ad 3)  

Pobočnému spolku Unie rodičů ČR v likvidaci, IČ 613 86 766 s názvem Unie rodičů ČR – 

Spolek rodičů a přátel kroměřížské konzervatoře, IČ 181 90 324 hrozí zánik a následně výmaz 

ze spolkového rejstříku, z důvodu vstupu hlavního mateřského spolku do likvidace. Proto se 

přítomné rozhodly založit spolek nový s podobným názvem, aby mohla spolková činnost 

v rámci kroměřížské konzervatoře pokračovat.  

 

Všechen majetek, který měl pobočný spolek Unie rodičů ČR – Spolek rodičů a přátel 

kroměřížské konzervatoře, IČ 181 90 324 bude převeden na spolek nově vzniklý – Spolek 

přátel kroměřížské konzervatoře. 
 

V případě komplikací s novým názvem spolku bude mít zvolený předseda pravomoc název 

upravit dle požadavků soudu. 

 

Předsedající přítomné seznámila s návrhem stanov spolku 

počet hlasujících PRO  3 

počet hlasujících PROTI  0 

zdržel se hlasování   0 

 

Stanovy tak byly usnesením výboru jednomyslně            schváleny   -   neschváleny 

v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.  
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Ad 4) 
Prvními členkami rady jsou dle stanov zvoleny: 

 

1) BcA. Eva Zonová  (pro: 2, zdržel se: 1, proti: 0) 

 

2) Bc. Hana Švehláková  (pro: 2, zdržel se: 1, proti: 0) 

 

3) Marie Drkulová  (pro: 2, zdržel se: 1, proti: 0) 

 
Ad 5)  

Na závěr proběhla diskuze, projednání usnesení a předsedající poděkovala přítomným za 

účast. 

 

 

V Kroměříži, dne 01. 10. 2017 

 

 

 

 


