
Spolek:   Společnost Laguna, z.s., se sídlem: Luka pod Medníkem 79, Jílové u Prahy 

Zápis z ustavující schůze Spolku „Společnost Laguna“ 

Datum a místo konání ustavující schůze:    3.12.2016 v 8:30 hod,    Divadelní sál v Emauzích, 

Vyšehradská 49, Praha 2.  

Svolavatel:  Magdalena Žohová 

Přítomni: viz Listina přítomných 

Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny 

2. Vyplnění přihlášek do spolku 

3. Schválení programu 

4. Schválení stanov spolku 

5. Volba výboru spolku 

6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru 

7. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 

8. Stanovení výše členských příspěvků 

9. Úkoly 

10. Závěr 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření listiny přítomných 

Schůzi zahájila Magdalena Žohová, 8 přítomných se zapsalo do listiny přítomných. 

 

 

2. Vyplnění přihlášek do Spolku 

Všichni přítomní projevili zájem stát se členy spolku a vyplnili přihlášky. 

 

 

3. Schválení programu 

Usnesení 1:  Přítomní schválili program navržený svolavatelem 

PRO:   …… 8 ……...  PROTI: ..… 0 …..….  ZDRŽELI SE:  ..… 0 …… 

 

 

4. Schválení stanov spolku 

Přítomní se seznámili se stanovani. Stanovy připravil svolavatel. 

Usnesení 2 :  Přítomní schválili stanovy spolku. 

PRO:  ..… 8 ………. PROTI: …… 0 ….….  ZDRŽELI SE:  …… 0 ….. 



5. Volba výboru spolku 

Do výboru spolku se rozhodlo kandidovat  6 z přítomných, a to M.Žohová, 

A.Vychytilová,  M.Orlík, S.Franco, K.Frausová, H.Bátěk-Junková 

 

Usnesení 3: Přítomní zvolili výbor spolku ve složení: 

Magdalena Žohová, (předseda) 

Kateřina Frausová, (pokladník) 

Miroslav Orlík, (jednatel) 

MVDr. Sebastian Franco, (veterinární dozor) 

Aneta Vychytilová, bytem: (místopředseda) 

Hana Bátěk Junková, (matrikář) 

PRO: …… 8 .………  PROTI:  ……… 0 ………         ZDRŽELI SE:  ……… 0 ………  

 

Zvolení členové výboru spolku mezi sebou zvolili předsedu a pokladníka. 

Usnesení 4: 

Předsedou výboru spolku byl zvolen:     Magdaléna Žohová 

Pokladníkem výboru byl zvolen:    Kateřina Frausová 

 

6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru 

Přípravný výbor ve složení: M.Žohová, A.Vychytilová, S.Franco, M.Orlík, se 

v předchozím období zabývali hlavně následujícími činnostmi: 

- Příprava stanov a registrace spolku, 

- Příprava webových stránek spolku, 

- Provoz projektu Laguna – péče o handicapované papoušky ve skleníku Botanické 

zahrady UK, Na Slupi 16, Praha 2 

 

7. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 

Funkci pokladníka spolku bude vykonávat Kateřina Frausová.  Pokladník a předseda 

založí ihned po přidělení IČ bankovní účet. Bankovním účtem budou disponovat 

pokladník a předseda výboru spolku. 

 

8. Stanovení výše členských příspěvků 

Předsedou výboru spolku byla navržena výše členského příspěvku na 200 Kč/rok. 

Usnesení 5:  Přítomní schválili členské příspěvky ve výši 200,- Kč/rok 

PRO:   ……… 8 ……….  PROTI:  ………… 0 ……….. ZDRŽELI SE: ……… 0 ……… 

 

 

9. Úkoly 

- Předseda výboru zajistí neprodleně zápis spolku do spolkového rejstříku k místně 

příslušnému rejstříkovému soudu 



- Výbor spolku se sejde 4.3.2017.  Do té doby spolu budou členové komunikovat 

emailem a telefonicky. 

- Předseda a pokladník výboru založí bankovní účet spolku 

 

10. Závěr 

Svolavatel poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi spolku ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Hana Bátěk Junková 

 


