
Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení 
Barbořice 

Dne 23. 8. 2011 proběhla ustavující členská schůze Občanského sdružení Barbořice, 
kterou svolali členové přípravného výboru Veronika Habrová, Kamila Adamovská a Pavel 
Čabla, jež se po registraci Občanského sdružení Barbořice u Ministerstvem vnitra ČR stali 
i jeho prvními tedy zakládajícími členy. Všichni tři se také ustavující schůze zúčastnili. 

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Barbořice 

Přítomni:  

Veronika Habrová 
Kamila Adamovská 
Pavel Čabla 

Dne 23. 8. 2011 proběhla ustavující členská schůze občanského sdružení Barbořice, 
kterou svolali členové přípravného Veronika Habrová, Kamila Adamovská a Pavel Čabla, 
jež se po registraci občanského sdružení Barbořice u Ministerstvem vnitra ČR stali i jeho 
prvními tedy zakládajícími členy. Všichni tři se také ustavující schůze zúčastnili. 

Ustavující se členské schůze se zúčastnili 3 osoby a její program byl následující:  

1) soupis zakládajících členů a jejich registrace; 
2) schválení stanov;  
3) na základě stanov volba tříčlenné Rady sdružení;  
4) na základě stanov volba předsedy a místopředsedy Rady sdružení, volba revizora; 
5) diskuse postupů vedoucích k naplňování cílů sdružení. 

 

ad 1) Přítomní vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení uvedenými v článku 3 
Stanov sdružení a projevili vůli stát se členy sdružení. Jako doklad o této skutečnosti byl  
vyhotoven  soupis zakládajících členů sdružení, který spolu s podpisy zakládajících členů 
tvoří součást tohoto zápisu. Proběhla registrace členů – na základě účasti na ustanovující 
schůzi; 
ad 2) stanovy byly jednomyslně schváleny; 
ad 3) byla jednomyslně zvolena tříčlenná Rada sdružení ve složení: Veronika 
Habrová, Kamila Adamovská, Pavel Čabla; 
ad 4) Radou sdružení byl jednomyslně zvolen:  
předseda občanského sdružení: Veronika Habrová,  
místopředseda občanského sdružení: Kamila Adamovská;  
revizor občanského sdružení Pavel Čabla; 
ad 5)  Proběhla diskuse k směřování aktivit Občanského sdružení Barbořice.   

Členská schůze se také usnesla, že vedením účetnictví  a pokladnicí Občanského sdružení 
Barbořice  se stane členka Sdružení Veronika Habrová. 

 

Zakládající členové sdružení: 

Veronika Habrová 

Kamila Adamovská 

Pavel Čabla 

 

Zápis provedla: K. Adamovská  

Správnost potvrdil: Veronika Habrová  – předseda Občanského sdružení Barbořice 

V Kroměříži dne 24. srpna 2011 


