
Zápis z jednání Výboru spolku - Klub rodičů a přátel školy 

 při Masarykově základní škole v Debři, IČ: 42718597 

se sídlem Bakovská 7, 29307 Mladá Boleslav. 

I. 

Dne 5. 11. 2015 v Masarykově základní škole v Debři, Bakovská č.p.7, se uskutečnilo jednání 

Výboru spolku Klub rodičů a přátel školy při Masarykově základní škole v Debři, z.s. (dále jen 

„spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolané dne 23. 10. 2015 

svolavatelem paní Ivanou Hanusovou. 

II. 

Na programu jednání byly tyto body: 

a, volba předsedajícího jednání Výboru spolku 

b, volba zapisovatele jednání Výboru spolku 

b, schválení změny názvu spolku 

c, schválení změny stanov 

d, volba předsedy spolku  

e, volba pokladníka 

f, plán činnosti na další období 

g, řešení aktuální problematiky 

III. 

V úvodu jednání Výboru spolku seznámil svolavatel přítomné s důvody změny názvu a 

nutností schválení nových stanov. Zároveň navrhl i novou volbu orgánů spolku, tak aby bylo 

možné doplnit údaje do spolkového rejstříku dle zákona č. 204/2013 Sb. o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. 

IV. Usnesení: 

1. Předsedajícím jednání Výboru spolku přítomní schvalují pana Jana Hužeru 

Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

2. Zapisovatelkou jednání Výboru spolku přítomní schvalují paní Renatu Dlouhou 

Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

 



3. Přítomní schvalují změnu názvu spolku na Klub rodičů a přátel školy při Masarykově 

základní škole v Debři, z.s. 

     Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

4. Přítomní schvalují změnu stanov. 

Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

5. Přítomní schvalují předsedkyni a zároveň statutární zástupkyni spolku paní Ing. Ivanu 

Hanusovou, nar. 15. 5. 1977, bytem Hrdlořezy 134, 29307, Mladá Boleslav. 

Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

6. Přítomní schvalují pokladníkem spolku paní Renatu Dlouhou,  

Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

7. Přítomní schvalují plán činností na další období. 

Pro:  7 přítomných 

Proti:  0 přítomných  

 

 

Zapisovatel jednání:  Renata Dlouhá  podpis: 

Předsedající jednání:  Jan Hužera   podpis: 

Předseda spolku:  Ing. Ivana Hanusová   podpis: 

 

 

Dne 5. 11.2015 v Debři. 

 

 

 

 

 


