
Zápis ze shromáždění členů 

Rodičovského sdružení při ZŠ a MŠ Citonice, z. s. 

IČO: 68689802 

Datum konání: 12. 11. 2019 

Místo konání: ZŠ, Citonice 100 

 

Navržený program shromáždění: 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a zapisovatele 

2. Oznámení o vystoupení ze spolku 

3. Volba nového předsedy spolku 

4. Volba nového hospodáře spolku 

5. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku 
 

 

Ad 1) Vedení schůze se ujala Mgr. Marcela Popelková. Zahájila schůzi a 

konstatovala usnášeníschopnost shromáždění členů spolku, když se tohoto 

shromáždění dle listiny přítomných účastní 40 členů z celkových 70 členů spolku. 

 

Na předsedu shromáždění členů byla navržena Mgr. Marcela Popelková. Ta tento 

návrh přijala. 

Hlasování: pro: 39, proti: 0, zdržel se: 1  

Přijato usnesení: „Předsedou shromáždění členů byla zvolena Mgr. Marcela 

Popelková.“ 

 

Na zapisovatele byla navržena Mgr. Jana Nečesalová. Ta tento návrh přijala. 

Hlasování: pro: 39, proti: 0, zdržel se: 1 

Přijato usnesení: „Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Jana Nečesalová.“ 

 

Ad 2) Shromáždění členů vzalo jednohlasně na vědomí, že Monika Pavlíková a Eva 

Hedbávná dnešního dne doručily výboru spolku oznámení o dobrovolném vystoupení 

ze spolku, na jehož základě k dnešnímu dni zaniká jejich členství ve spolku a tím i 

jejich členství ve výboru spolku; Monice Pavlíkové zaniká funkce předsedy výboru. 

Ad 3) Do funkce předsedy spolku byla navržena Veronika Bednářová, nar. 26. 8. 

1980, bytem Citonice 197, 671 01 Citonice. Ta tento návrh přijala. 

Hlasování: pro: 39, proti: 0, zdržel se: 1 

Přijato usnesení: „Předsedou spolku byla zvolena Veronika Bednářová, nar. 26. 8. 

1980, bytem Citonice 197, 671 01 Citonice.“ 

 



Ad 4) Do funkce hospodáře spolku byla navržena Vladimíra Aurerová. Ta tento 

návrh přijala. 

Hlasování: pro: 39, proti: 0, zdržel se: 1 

Přijato usnesení: „Hospodářem spolku byla zvolena Vladimíra Aurerová.“ 

 

Ad 5) Podáním návrhu na zápis změn spolku do spolkového rejstříku byla z usnesení 

shromáždění pověřena Mgr. Veronika Bednářová (pro: 39, proti: 0, zdržel se: 1)  

 

 

Mgr. Marcela Popelková     Mgr. Jana Nečesalová 

   předseda shromáždění               zapisovatel 

 


