
Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení "Ekosmák" 
 

Na základě schválených stanov občanského sdružení "Ekosmák" byla na 14.11.2013 svolána 

první, ustavující členské schůze, která se konala v Brně, na adrese Zahradnická 188/3, 603 00, 

Brno. 
 

Účastníci:  
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., Ing. Radek Janoušek a Mgr. Aristid Franc. 

 

Program schůze: 
1. Informace o registraci občanského sdružení "Ekosmák" 

2. Přijetí prvních členů občanského sdružení 

3. Volba výboru občanského sdružení "Ekosmák" 

4. Volba revizora občanského sdružení "Ekosmák" 

 

1) Informaci o účelu založení, registraci a stanovách občanského sdružení "Ekosmák" 

přednesl RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. 

 

2) Projednání přijetí prvních členů občanského sdružení "Ekosmák" 
Nebyly vzneseny námitky vůči nikomu ze seznamu zájemců o členství v  občanském 

sdružení "Ekosmák". Hlasování o přijetí členů proběhlo tak, že členská schůze byla nejdříve 

shledána usnášení schopnou při účasti 3 z celkového počtu 3 zájemců o členství. 

 

Otevřeným hlasováním o přijetí každého jednotlivého uchazeče bylo schváleno přijetí 

 těchto členů sdružení: 

 

 RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, Brno 

 Ing. Radek Janoušek, nar. XXXXXXXXXX, Brno 

 Mgr. Aristid Franc, nar. XXXXXXXXXX, Brno 

 

3) Volba výboru občanského sdružení "Ekosmák" 

Po krátké diskusi byl sestaven seznam  kandidátů do výboru. 

 Volbou všech zúčastněných členů občanského sdružení "Ekosmák", při hlasování o 

každém kandidátovi jednotlivě, byli jednohlasně zvoleni 3 členové výboru takto: 

 

 RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. , nar. XXXXXXXXXX, Brno 

 Ing. Radek Janoušek , nar. XXXXXXXXXX, Brno 

 Mgr. Aristid Franc , nar. XXXXXXXXXX, Brno 

 

 Tento výbor  je v souladu se stanovami zvolen na funkční období jednoho roku.  

 

4) Volba revizora občanského sdružení "Ekosmák" 

Po krátké diskusi byl navrhnut na funkci revizora sdružení Ing. Radek Janoušek. 

Volbou všech zúčastněných členů občanského sdružení "Ekosmák" byl navrhnutý kandidát 

jednohlasně zvolen. 

 Revizorem občanského sdružení "Ekosmák" se stává: 
 Ing. Radek Janoušek , nar. XXXXXXXXXX, Brno  

 

 

 



 

Přílohy:  
1. Presenční listina ze dne 14.11.2013 

2. Pozvánka 

 

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. 

 

 

Ověřil:  Ing. Radek Janoušek 



Příloha č. 1 

 

Presenční listina 

 

Členská schůze občanského sdružení "Ekosmák" 

 

14.11.2013, Zahradnická 188/3, 603 00, Brno 

 
 

 

Přítomni: 

 

 

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. 

 

 

 

 Ing. Radek Janoušek 

 

 

 

Mgr. Aristid Franc 



 

Příloha č. 2 

 

 

 

 

Pozvánka 

na ustavující členskou schůzi 

občanského sdružení "Ekosmák" 
 

 

která se bude konat dne 14.11.2013  v 18:00 

v sídle občanského sdružení 

na adrese Zahradnická 188/3, 603 00, Brno. 
 

 

 

 

Předběžný program: 
1. Informace o registraci občanského sdružení "Ekosmák" 

2. Přijetí prvních členů občanského sdružení 

3. Volba výboru občanského sdružení "Ekosmák" 

4. Volba revizora občanského sdružení "Ekosmák" 
 

 

V Brně dne 1.10.2013 

 

      Člen přípravného výboru 

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. 
 

 


