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Zápis o vzniku místního klubu SsČR

Účastníci jednání : viz prezentační listina přílohou  Datum jednání : _____________________

Přítomní dnešního jednání se jednomyslně dohodli a v souladu se stanovami SsČR zakládají Místní klub 

Strany Soukromníků České republiky (SsČR) se sídlem v  __________________________________, 

kraj ____________________________ Předsedou  byl(a) nadpoloviční většinou přítomných členů zvolen(a) 

pan/paní _________________________________, který(á) se zvolením vyslovil(a) souhlas a funkci přijímá. 

Místopředsedou Místního klubu byl(a) nadpoloviční většinou přítomných členů zvolen(a) pan/paní 

_________________________________, který(á) se zvolením vyslovil(a) souhlas a funkci přijímá. 

Hlasující jednomyslně konstatují, že totožnost všech hlasujících byla ověřena, hlasující byli hlasování 

přítomni osobně a hlasování se zúčastnili výhradně členové SsČR, kteří mají splněny všechny 

povinnosti vyplývající jim ze stanov SsČR. Hlasující konstatují, že nemají proti závěrům tohoto 

jednání námitek, resp. všechny námitky byly před podpisem tohoto zápisu vypořádány. Na důkaz 

souhlasu se vším, co je zde uvedeno se hlasující podepisují níže a/nebo na prezenční listině, která tvoří 

nedílnou přílohu tohoto zápisu. 

__________________________   ______________________________   
podpis předsedy Místního klubu    podpis místopředsedy Místního klubu 

V ___________________, dne ________ ověřil : (jméno, příjmení, podpis)________________________________ 

Poučení : Místní klub tvoří nejméně 3 členové SsČR. Nepřesáhne-li počet zakládajících členů místního klubu 3 osoby, prezentační 
listina se nevyhotovuje. Místní klub vznikne jeho registrací předsednictvem SsČR. Právo hlasovat má člen SsČR, kterému není 
pozastaveno členství. Dojde-li k ustanovení místního klubu v rozporu se stanovami, místní klub nevznikne. Osoba ověřující totožnost 
hlasujících a tento zápis, musí být členem SsČR, které nebylo pozastaveno členství. Kumulace funkce ověřovatele zápisu o vzniku 
místního klubu a předsedy nebo místopředsedy místního klubu není možná. Zápis vyhotovte ve dvojím provedení, z nichž jedno je 
založeno u předsedy místního klubu a jedno předá předseda místního klubu místně příslušnému krajského orgánu SsČR. Není-li 
krajský orgán ustanoven nebo zanikl, doručí předseda místního klubu zápis předsednictvu SsČR, který rozhodne o jeho registraci.  
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