
 

ZÁPIS 

 

z členské schůze Rybářského spolku Pšánky konané dne 24. 11. 

2015 v Pšánkách 

 

 

Členskou schůzi svolal předseda Rybářského spolku Pšánky, IČ : 

26576457 pan Miroslav Pour, bytem Pšánky 2. 

 

Bylo konstatováno, že zasedání členské schůze se účastní všichni 

členové spolku, kteří svoji účast potvrdili v presenční listině, které je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. Členská schůze je tedy 

usnášeníschopná. 

 

Předseda spolku přítomným sdělil, že původní občanské sdružení: 

Sdružení rybářů Pšánky se ve smyslu § 3045 občanského zákoníku 

považuje od 1. 1. 2014 za spolek, který je zapsán ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddílu L, vložce 6854. 

Pro další trvání spolku je potřeba odsouhlasení potřebných dokumentů 

pro změnu údajů zapsaných ve spolkovém rejstříku a jejich soulad se 

zněním občanského zákoníku. 

 

Z uvedeného důvodu byl předložen návrh nových stanov spolku, jehož 

název zní: Rybářský spolek Pšánky, IČ : 26576457, se sídlem 

v Pšánkách čp. 10. Účelem spolku je organizování sportovní rybářské 

činnosti a vytváření pro ni materiální a provozně technických podmínek 

a chov ryb, když spolek bude vykonávat i takové činnosti, které 

vyplývají ze schválených stanov. Ve stanovách jsou pak uvedeny práva 

a povinnosti členů spolku, určení orgánů spolku s jejich funkčním 

obdobím, včetně ustanovení statutárního orgánu. 

 

Všichni přítomní členové spolku jednomyslně přijali návrh stanov 

spolku, které byly takto odsouhlaseny s tím, že předseda spolku pan 

Miroslav Pour tyto stanovy podepíše a tímto ověří jejich přijetí, jakožto 

podklad pro změnu zápisu ve spolkovém rejstříku. 

 



S ohledem na přijetí stanov bylo konstatováno, že všichni přítomní 

členové se automaticky staly členy Rybářského spolku Pšánky. 

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování o členech statutárního orgánu, 

kterým je výbor spolku. Jednomyslně bylo odsouhlaseno, že předsedou 

výboru zůstane dosavadní předseda pan Miroslav Pour, nar. 8. 11. 1986, 

bytem Pšánky 14, dalším členem výboru – hospodářem spolku zůstává 

pan Rostislav Flégl, nar. 20. 9. 1971, bytem Pšánky 2 a třetím členem 

výboru spolku jako pokladník zůstává pan Pavel Zubr, nar. 5. 6. 1991, 

bytem Pšánky 23. 

 

Tímto byla provedena volba celého výboru – statutárního orgánu 

spolku, jehož členové budou zapsáni do spolkového rejstříku. 

 

Dále bylo s ohledem na znění stanov jednomyslně odsouhlaseno, že 

nebude zřízena kontrolní komise. 

 

Hospodář spolku pan Rostislav Flégl byl podle § 226 odst. 2 

občanského zákoníku jednomyslně přítomnými členy určen k podání 

návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku. 

 

 

Tento zápis z členské schůze vyhotovil předseda spolku pan Miroslav 

Pour s tím, že bude podkladem pro podání návrhu pro zápis změn ve 

spolkovém rejstříku. 

 

 

V Pšánkách dne 24. 11. 2015 

 

 

 

        Miroslav  P o u r, v. r. 
 


