
 

Zápis z ustavující schůze spolku Přerovské zvony smíření, z. s. 

I. 

Dne 23.2.2021 v 15.00 hod. se v budově č. p. 116/6 na ulici Kratochvílova uskutečnila ustavující 

schůze spolku Přerovské zvony smíření, z. s. (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na 
připojené listině přítomných, svolaná dne 20.1.2021 svolavatelem P. Josefem Rosenbergem. 

II. 

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body: 

a) volba předsedajícího, 
b) soupis listiny přítomných, 
c) schválení stanov, 

d) volba orgánů spolku, 
e) založení transparentního bankovního účtu, 

f) určení osoby oprávněné k podání návrhu na zápis veřejného rejstříku 

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 ustanovující 
schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Předsedáním ustavující 

schůze přítomní pověřili P. Josefa Rosenberga. 

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, které tvoří přílohu tohoto 
zápisu. Pro bylo 3 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0. Proti přijetí stanov hlasovali: 0. 

d) Statutárním orgánem spolku je Výbor.  Výbor je složen ze tří členů: 

1. P. Josef Rosenberg - předseda 

2. Petr Měřínský – místopředseda 

3. Petr Mlčoch – místopředseda 

Spolek zastupuje navenek kterýkoliv člen výboru. Člen výboru jedná za spolek tak, že ke každému 
takovému jednání připojí svůj vlastnoruční podpis s vyznačením funkce. 

Pro byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. 

e) Výbor jako statutární orgán spolku založí bez zbytečného odkladu po ustavující schůzi 
transparentní bankovní účet. Bankovním účtem bude oprávněn disponovat Výbor jako statutární 
orgán spolku. Členové výboru jako statutárního orgánu si za účelem dispozice s transparentním 
účtem zřídí u příslušného bankovního ústavu podpisové vzory.  

f) Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze pověřen P. Josef 

Rosenberg. 

 

Správnost a úplnost listiny ověřil: P. Josef Rosenberg 

Ustavující schůze ukončena dne 23.2.2021 v 17.00 hod. 



Listina přítomných na ustavující schůzi spolku Přerovské zvony smíření, z. s. konané dne 23.2.2021 

JMÉNO BYDLIŠTĚ / SÍDLO E-MAIL / TEL. PODPIS  

 

P. Josef Rosenberg 

 

 

   

 

Petr Měřínský 

    

 

Petr Mlčoch 

    

 

 

Správnost a úplnost listiny ověřil: P. Josef Rosenberg 
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