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  Rescue Olomouc z. s. 1/2016 

 
Zápis č. 1/2016 

ze zasedání výboru spolku 

Rescue Olomouc - Sdružení dobrovolných záchranářů, IČ 019 58 992, se sídlem Florykova 556, Lazce, 

779°00°Olomouc 

 (dále jen spolek) 

 

konaného na adrese Slatinky 783 42 Slatinky dne 26. 11. 2016 od 19:30 hodin 

 
Prvé zasedání výboru spolku zahájil v 19:30 pan Ing. Lubomír Satora, uvítal přítomné a 

přednesl návrh programu zasedání  

 

1. Zahájení, prezence 

2. Volba předsedy, místopředsedy výboru spolku 

3. Seznámení s právy a povinnostmi členů výboru spolku dle platných stanov spolku 

4. Schválení termínů řádných zasedání výboru spolku v roce 2016 

5. Příprava návrhu na zápis změn ve spolku do veřejného rejstříku, přehled 

dosavadních výdajů souvisejících se změnami ve spolku, zastoupení advokátem 

v řízení před rejstříkovým soudem 

6. Různé, závěr 

 

1.   

Zasedání výboru spolku jsou přítomni všichni členové výboru zvolení zakladateli spolku dle 

přiložené presenční listiny. 

Konstatována usnášeníschopnost výboru spolku ve všech věcech vymezených stanovami a 

dnešním programem jednání do kompetence výboru spolku. Vedením dnešního zasedání byl 

pověřen přítomnými pan Ing. Lubomír Satora. 

 

2.  

Volba předsedy výboru spolku 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy výboru spolku Rescue Olomouc - Sdružení 

dobrovolných záchranářů, se sídlem Florykova 556, Lazce, pana Ing. Lubomíra Satoru, 

nar. 9. 3. 1959, bytem Nová 816, 783 91 Uničov, a požádal přítomné o hlasování k tomuto 

návrhu s tím, že k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru spolku. 

Čten návrh usnesení: 

Předsedou výboru spolku Rescue Olomouc - Sdružení dobrovolných záchranářů, se sídlem 

Florykova 556, Lazce, se volí pan Ing. Lubomír Satora, nar. 9. 3. 1959, bytem Nová 816, 

783 91 Uničov.  

 

Hlasování proběhlo aklamací 

Výsledek hlasování: 

Pro návrh :paní Ing. Jaroslava Satorová, pan Miloslav Foukal, pan Ing. Lubomír Satora 

Zdržel se : -- 

Proti návrhu : -- 

 

Usnesení bylo jednomyslně přijato v souladu s platným zněním stanov spolku a občanským 

zákoníkem všemi členy výboru a předsedou výboru spolku Rescue Olomouc - Sdružení 

dobrovolných záchranářů, se sídlem Florykova 556, Lazce, byl zvolen pan Ing. Lubomír 

Satora, nar. 9. 3. 1959, bytem Nová 816, 783 91 Uničov. 
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Předsedající dále navrhl zvolit do funkce místopředsedy výboru spolku Rescue Olomouc - 

Sdružení dobrovolných záchranářů, se sídlem Florykova 556, Lazce, pana Miloslava 

Foukala, narozen 13. 2. 1975, bytem Slatinky 89, 783 42 Slatinky, a požádal přítomné o 

hlasování k tomuto návrhu s tím, že k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny všech členů 

výboru spolku. Čten návrh usnesení: 

Místopředsedou výboru spolku spolku Rescue Olomouc - Sdružení dobrovolných záchranářů, 

se sídlem Florykova 556, Lazce, se volí pan Miloslav Foukal, narozen 13. 2. 1975, bytem 

Slatinky 89, 783 42 Slatinky.  

 

Hlasování proběhlo aklamací 

Výsledek hlasování: 

Pro návrh : paní Ing. Jaroslava Satorová, pan Miloslav Foukal, pan Ing. Lubomír Satora 

Zdržel se : -- 

Proti návrhu : -- 

 

Usnesení bylo jednomyslně přijato v souladu s platným zněním stanov spolku a občanským 

zákoníkem všemi členy výboru a místopředsedou výboru spolku Rescue Olomouc - Sdružení 

dobrovolných záchranářů, se sídlem Florykova 556, Lazce, byl zvolen pan Miloslav Foukal, 

narozen 13. 2. 1975, bytem Slatinky 89, 783 42 Slatinky. 

 

Pan Ing. Lubomír Satora pro úplnost konstatoval, že přítomní členové výboru, jsou v souladu 

s občanským zákoníkem a stanovami spolku zvoleni na pět let, a jejich funkční období skončí 

uplynutím pětiletého funkčního období počítáno ode dne zvolení do funkce, neskončí-li 

z důvodu uvedeného ve stanovách spolku či v občanském zákoníku dříve. Upozornil rovněž 

přítomné členy na jejich právo na výkon funkce rezignovat kdykoli. 

 

3. Seznámení s právy a povinnostmi členů výboru dle platných stanov spolku. 

Pan Ing. Lubomír Satora seznámil podrobně přítomné členy výboru se zněním stanov spolku 

a s platným zněním občanského zákoníku.  

 

4. Schválení termínů řádných zasedání výboru spolku v roce 2016/2017 

Pan Ing. Lubomír Satora přednesl návrh termínů řádných zasedání výboru, a to vždy v prvém 

týdnu sudého měsíce s tím, že přítomní budou obesláni pozvánkami prostřednictvím e-mailu 

s přesnými údaji nejméně jeden týden předem. 

 

5. Příprava návrhu na zápis změn ve spolku do veřejného rejstříku, přehled 

dosavadních výdajů souvisejících se změnami ve spolku, zastoupení advokátem v řízení 

před rejstříkovým soudem 

 

Přítomným členům výboru spolku byl předložen přehled dosavadních výdajů spojených se 

změnami ve spolku, který vzali přítomní členové výboru na vědomí. 

 

6. Různé, závěr 

Pan Ing. Lubomír Satora konstatoval, že program dnešního zasedání byl vyčerpán, poděkoval 

přítomným za účast a požádal přítomné členy výboru o podpis zápisu z dnešního zasedání, 

jímž bude osvědčen přítomnými průběh a zejména volba předsedy a místopředsedy výboru 

spolku pro účely rejstříkového řízení. Současně požádal o založení kopie zápisu z dnešního 

zasedání do spisu spolku. 
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Zapsáno ve Slatinkách dne 26. 11. 2016  

Zapisovatel: Ing. Jaroslava Satorová, člen výboru spolku    

 

 

                                                                               
_______________________     ______________________ 

           Miloslav Foukal           Ing. Lubomír Satora 

     místopředseda výboru                                              předseda výboru 
Rescue Olomouc - Sdružení dobrovolných záchranářů   Rescue Olomouc - Sdružení dobrovolných záchranářů 
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LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLKU Rescue Olomouc - Sdružení 

dobrovolných záchranářů IČ 019 58 992, se sídlem Florykova 556, Lazce, 779 00 Olomouc 

 

Dne 26. 11. 2016 se na adrese Slatinky 89, 783 42 Slatinky od 19:30 se uskutečnila schůze spolku Rescue 

Olomouc - Sdružení dobrovolných záchranářů za účasti osob: 

 

Ing Lubomír Satora, narozen 9. 3. 1959, bytem Nová 816, 783 91 Uničov; 

podpis:                               

 

Ing. Jaroslava Satorová, narozena 1. 2. 1963, bytem Nová 816, 783 91 Uničov; 

 

podpis: 

 

Miloslav Foukal, narozen 13. 2. 1975, bytem Slatinky 89, 798 21 Bedihošť. 

podpis:                               

 

 

Správnost a úplnost tohoto dokumentu ověřil svolavatel Ing. Lubomír Satora. 

 

Ve Slatinkách dne 26. 11. 2016                    

      Ing. Lubomír Satora 

 

 


