Zápis z ustavující schůze spolku
I.
Dne 27. září 2018 od 18 hodin se uskutečnila v Mladoticích ustavující schůze spolku Místní
dráha Rakovník – Mladotice z.s. (dále jen "spolek MDRM") za účasti osob uvedených
na připojené listině přítomných, svolaná dne svolavateli Ing. Ivo BRŮŽKEM
a PhDr. Alexandrem STRACHEM.
II.
Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:
a) úvodní slovo svolavatelů
b) soupis listiny přítomných – zakládajících členů spolku
c) projednání a schválení Stanov spolku
d) volba orgánů spolku – předsedy a členů výboru spolku
e) schválení Usnesení ustavující schůze Spolku

III.
a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel Ing. Ivo BRŮŽEK přítomné
s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku. Dále svolavatelé navrhli
přítomný zakládajícím členům ustavující schůze program, pravidla pro její
jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze.
b) Přítomní poté po řadě připomínek a návrhů vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli
a posláním, uvedenými v článku Stanov spolku, a projevili vůli stát se členy
spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných
zákládajících členů, která tvoří součást tohoto zápisu.
c) Přítomní se usnesli, že schvalují Stanovy spolku navržené svolavateli včetně
odsouhlasených úprav a doplňků. Pro bylo všech 22 přítomných.
d)

Ve smyslu Stanov spolku byli po projednání všech návrhů hlasy všech
přítomných jednomyslně zvoleni
Václav KOPTA – předseda Spolku
Ivo BRŮŽEK – člen Výboru Spolku – jednatel
Julius KRAFT – člen Výboru Spolku – jednatel
Alexandr STRACH – člen Výboru Spolku – jednatel

IV.
Závěrem byla provedena rekapitulace celého jednání a jednomyslně přijato následující
usnesení
Ustavující členská schůze na svém jednání 26.09.2018 v Mladoticích:
SCHVALUJE
1. název a sídlo spolku: Místní dráha Rakovník – Mladotice, z.s., sídlem: Mladotice 14,
331 41 Mladotice
2. Stanovy spolku
3. Volbu orgánů spolku – statutární orgán Spolku je Výbor spolku ve složení:
 předseda spolku:
 Václav KOPTA, narozen 02.03.1979, bytem: Kralovice 949,
331 41 Kralovice,
 členové Výboru spolku – jednatelé:
 Ing. Ivo BRŮŽEK, narozen 08.09.1957, bytem: Flemíkova 1097,
269 01 Rakovník II
 Julius KRAFT, narozen 13.04.1973, bytem: Bedřicha Smetany 451,
331 41 Kralovice
 PhDr.
Alexandr
STRACH,
narozen
25.07.1989,
bytem:
Tolstého 1188/22, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
4. Výši členských příspěvků
 pro fyzické osoby 100 Kč za každý započatý kalendářní rok
 pro právnické osoby a obce 1000 Kč za každý započatý kalendářní rok
POVĚŘUJE osobu oprávněnou podat návrh na zápis do spolkového rejstříku a zřídit
datovou schránku spolku člena výboru spolku pana Alexandra STRACHA.

UKLÁDÁ Výboru spolku
 Dokončit registraci do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Plzni včetně zřízení
datové schránky.
 Zřídit bankovní účet.
 Realizovat informační systémy pro vzájemnou komunikaci (vlastní web, profily
na sociálních sítích, e-mail aj.).
 Zajistit všechny možnost dalšího rozšíření členské základny spolku nejen o fyzické
osoby, ale zejména o obce na trati č. 162 Rakovník – Mladotice a podnikatelské
subjekty.
 Zpracovat návrh aktivit pro příští období včetně rozpočtu a finančního zajištění.
 Připravit příští řádnou členskou schůzi v termínu akce Plnou parou do Mladotic 2019.
V Mladoticích, 27. září 2018
Zapsal: Ing. Ivo BRŮŽEK

…………………………………….

Ověřil: PhDr. Alexandr STRACH

…………………………………….

