Zápis z 1. členské schůze
“ XX, občanské sdružení ”
I.
Dne XX se uskutečnila v sídle Sdružení XX, adresa xx první členská schůze občanského sdružení
“XX, občanské sdružení” se sídlem XX,, IČ XX (dále jen “Sdružení”) za účasti občanů, uvedených
na připojeném soupise zakládajících členů Sdružení
II.
Na programu jednání členské schůze byly projednány tyto body:
a) zpráva Přípravného výboru Sdružení o jeho dosavadní činnosti,
b) hlavní cíle Sdružení, soupis zakládajících členů Sdružení
c) volba orgánů Sdružení
III.
a) V úvodu 1. členské schůze seznámili členové Přípravného výboru Sdružení přítomné s důvody
vzniku a základními cíli činnosti Sdružení a s dosavadní činností Přípravného výboru.
b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli Sdružení, uvedenými v článku II. Stanov
Sdružení a projevili vůli stát se členy Sdružení a souhlasí se zněním stanov. Jako doklad o této
skutečnosti byl vyhotoven soupis zakládajících členů Sdružení, který spolu s podpisy zakládajících
členů tvoří součást tohoto zápisu.
c) Ve smyslu Čl. VII Stanov Sdružení byli zvoleni všemi hlasy přítomných členů Sdružení tito
členové výboru Sdružení :
XX jméno adresa
XX
XX
Ve smyslu Čl. VII odst. 3 Stanov Sdružení byli zmocněni a zvoleni všemi hlasy přítomných členů
Sdružení tito členové výboru k jednání a podepisování za Sdružení :
XX
XX
Ve smyslu Čl. VII odst. 3 Stanov Sdružení byl všemi hlasy přítomných členů Sdružení zmocněn XX
doručující a jednající též elektronickým podpisem XX (dále jen „zmocněnec“), aby za Sdružení
svým jménem :
- přijímal doručované písemnosti a nahlížel do spisů
- zastupoval při jednání soudů, správních orgánů a jiných orgánů veřejné moci
- podával opravné prostředky řádné i mimořádné, odpory, námitky, rozklady
- vzdával se práva na podání všech opravných prostředků
- vymáhal pohledávky a jiné právní nároky, vzdával se nároků
- podával návrhy, žaloby, stížnosti
- uzavíral smlouvy, smíry a narovnání
- uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků
XX své zmocnění přijal v plném rozsahu.

Zakládající členové Sdružení:
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1) XX rč. XX, adresa

...............................................
2) XX rč. XX, adresa

...............................................
3) XX rč. XX, adresa

dne XX

Zápis pořídil XX

....................................

Ověřil :

....................................

XX

2

