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ZÁPIS 
z ustavující schůze spolku AIKIDO Pardubice z.s. 

Pardubice, Ohrazenice, Mrštíků 80, PSČ 533 53 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Ustavující schůze spolku AIKIDO Pardubice z.s. byla jejím svolavatelem svolána na 6.9.2014 
v 15.00 hodin, koná se na adrese Opatovice na Labem, Václavská 14, PSČ 533 45 a o průběhu 
jednání této schůze se podává tento zápis. 
 
 
Svolavatel :   Bc. Milan Kulhánek 

Opatovice nad Labem, Václavská 14, PSČ 533 45 
 
 
Jednání zahájil svolavatel Bc. Milan Kulhánek, který přivítal přítomné. Svolavatel ověřil 
správnost a úplnost listiny přítomných, která je připojena jako příloha č. 1 tohoto zápisu.  
 
Svolavatel sdělil ustavující schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která svolavatel 
v zájmu spolku již učinil. Dále navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu 
předsedajícího i další program jednání. 
 
 
 
Program jednání byl navržen takto: 
 

1. Informace o způsobu hlasování  
2. Volba předsedajícího 
3. Volba prvního předsedy spolku 
4. Přijetí stanov spolku 

 
 
 
1/  Předsedající oznámil, že podle ust. § 224 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), ustavující schůze přijímá usnesení většinou 
hlasů přítomných v době hlasování. Kdo by hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od 
přihlášky do spolku odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený 
podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil.  
 
Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle § 218 
Občanského zákoníku. 
 
 
2/  Svolavatel navrhl, aby ustavující schůze spolku hlasováním rozhodla o zvolení 
předsedajícího ustavující schůze spolku. Z pléna vzešel návrh, aby do funkce předsedajícího 
byl zvolen pan Bc. Milan Kulhánek, bytem Opatovice nad Labem, Václavská 14, PSČ 533 45. 
 
O návrhu bylo hlasováno. Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo konstatováno, že 
pan Bc. Milan Kulhánek byl zvolen předsedajícím ustavující schůze spolku, neboť se pro jeho 
zvolení vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných. 
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3/  Předsedající navrhl provést volbu předsedy spolku. Do funkce předsedy spolku byl 
z pléna navržen Bc. Milan Kulhánek, bytem Opatovice nad Labem, Václavská 14, PSČ 533 
45. 

 
O návrhu bylo hlasováno. Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo konstatováno, že 
pro schválení stanov v předloženém znění se vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů 
přítomných. 
 
Přijaté usnesení:  

„Předsedou spolku AIKIDO Pardubice z.s. je hlasy všech 100 % přítomných zvolen Bc. 
Milan Kulhánek, bytem Opatovice nad Labem, Václavská 14, PSČ 533 45.“ 

 
Předseda spolku poté sdělil, že s ustanovením do funkce předsedy spolku souhlasí. 
 
 
4/ S ohledem na splnění zákonného požadavku na počet přítomných předsedající navrhl 
schválit stanovy spolku dle § 218 Občanského zákoníku. 
 
O návrhu bylo diskutováno a po ukončení diskuze bylo o návrhu hlasováno. Po provedeném 
hlasování a sečtení hlasů bylo konstatováno, že přítomní se shodli na obsahu stanov ve znění 
připojeném v příloze č. 2 tohoto zápisu. Pro schválení stanov v předloženém znění se vyslovilo 
100 % (jednosto procent) hlasů přítomných. 
 
Přijaté usnesení:  

„Stanovy spolku jsou schváleny hlasy všech 100 % přítomných“. 
 
Předseda spolku byl pověřen zpracováním návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku a 
jeho podáním. 
 
Jednání ustavující schůze bylo předsedajícím ukončeno.  
 
 
Příloha: 
 
1/  Listina přítomných 
2/  Stanovy 
 
 
V Pardubicích dne 6.9.2014 
 

 
 

 
 

……………………….…. ………………………..            …………………………….. 
Bc. Milan Kulhánek      Mgr. Milada Surá                  Jiří Hendrych 

 
 
 
……………………….…. 
   Ing. arch. Ondřej Teplý 


