
a)

b)

STEJNOPIS
Strana první

NZ T9T2OI5
N 135/201s

Notářský zápis

sepsaný dne 18.5.2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct) Mgr. Ditou Kuštovou,
notářkou se sídlem v Chrudimi, v její notářské kanceláři v Chrudimi IV, Masarykovo náměstí
59, na Žádost spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.) se sídlem Na
Rozhledně 766, Cfuuďim IV' 537 0I Chrudim, identifikační číslo 270 42 235, -

o rozhodnutích
členské schůze spolku,

konané dnešního dne 18.5'2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct) vmé notářské
kanceláři na adrese: Chrudim IV, Masarykovo náměstí 59, PSČ 537 01, to.je o: -

revokaci rozhodnutí členské schůze spolku,
změně zaWád'ací listiny zapsaného ústavu.

I.

Na žádost spolku shora označeného, jehoŽ existenci jsem ověřila obsahem výpisu ze
spolkového rejstříku, vedenóho lkajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka číslo
6090,jsem se dnešního dne zúčastnilajednání členské schůze.

n.

Působnost členské schůze přijímat rozhodnutí níŽe uvedeného obsahu jsem ověřila: - - - - - -
a) ze stanov spolku, které mně byly předloženy jednatelkou spolku v rámci přípravy členské

schůze jako poslední platné znění,
b) zustanoveni$247 anásledujícíchzákonačíslo 89l20I2 Sb. (občanskýzákoník), - - - - - -

Způsobilost dnešní členské schůze přijmout rozhodnutí níŽe uvedeného obsahu jsem ověřila
takto: ---;-
a) z pozvánky na členskou schůzi ze dne 13.4.2015, o které jednatelka spolku prohlásila, že

si ji osobně převzaly všechny členky spolku,

b) z aktuálního Seznamu členů spolku předloženého jednatelkou spolku, podle něhoŽ má
spolek k dnešnímu dni 5 (pět) členů.

c) z listiny přítomných na této členské schůzi, podle nižbylo přítomno osobně všech 5 (pět)
členůspolku,---
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d) zjištěním existence a ptávni subjektivity spolku EDDA - Edukace' Didaktika, Dialog'
Alternativa' Z.s.' Se sídlemNa Rozhledně766, Chrudim Iv,537 01 Chrudim, identifikační
čislo 270 42 235, z výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl L, vložka 6090, který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu, jako
jeho příloha číslo jedna,

e) z výslovného projevu předsedající členské schůze spolku, to je paní Bc. Ivany Hrubé,
narozené l5.I2.l980, bytem Trhová Kamenice, Kameničky |4, která na základě listiny
přítomných a skutečností shora uvedených prohlásila, že členská schůze je způsobilá
přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku, když na dnešní
členské schůzi byly přítomny všechny členky spolku osobně a podle ustanovení $ 252
zákona číslo 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) má při hlasování kaŽdý člen jeden
hlas, přičemŽ proti obsahu jejího prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva osobami
přítomnými na členské schůzi nebylpodán Žádný protest.

Paní Bc. Ivana Hrubá, předsedající dnešní členské schůze spolku, je osobou mně jménem a
příjmením neznámou, která prokázala osobní totožnost platným úředním průkazem

III.

Ve smyslu ustanovení $ 80b odstavec 1 písmeno k) notářského řádu, na základě shora
uvedených zjištění a na zák|adě své přítomnosti při jednání členské schůze spolku prohlašuji,
že:- - -
a) formality a právní jednání, k nimž byl spolek či její orgány povinny před přijetím

jednotlivých rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a
platným zněním stanov,

b) členská schůze spolku přijala tato rozhodnutí: -
1. o revokaci rozhodnutí členské schůze spolku usnesením tohoto znění:

,,Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
revokuje rozhodnutí členské schůze konané dne 3].3.2015 (třicátého prvního března
roku dvrl tisíce patnáct) sepsané do notářského zápisu ]Ý 135/2015, NZ ]08/2015,
Mgr. Dity Kuštové, notářlq) v Chrudimi, učiněné pod bodem 8., článku III', ýkající se
Zakládacílistinyzapsanéhoústavu,zejménajejíhobodu2.,člónkuII.",-------:--

2. o přijetí nového znění bodu 2., článku III. zakladatelského dokumentu usnesením
tohoto zněni
"Členská schůze spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z's.
rozhodla o přijetí nového zakladatelského doktlmentu spolku' tak, že dosavadní znění
bodu 2., článku II. Zakládací listiny zapsaného ústavu nahrazuje k okamžiku účinnosti
neřejnění zópistt o změně právní formy spollu na tistav do veře.jného rejstříku tímto
novým zněním:-

,,2. Účnln* ústavu je provozování nósledujících společenslE. užitečných činností
sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání V L)KALITACH, ve kterých ústav
působí:
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poslgttovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., školslql zákon -
v rámci předškolního vzdělává.ní - Mateřská škola U Sovičlry;
zajišt'ovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č' 247/2011 Sb.,
o poslqltovóní služby péče o dítě v dětské skupině;
poslqltovat sociální služby dle Zókona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; - - -
provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče - zójmové
a neformální vzdělóvání, prevence rizikového chování;
podporovat slad'ovóní profesního a rodinného života, ochrana práv rodiny a dětí;
zaiišt'ovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu: - - -
podporovat rozvoj alternativního vzdělávání - zřízení a provoz půjčovny
didakticlcych pomůcek" - - - -

h) působit na dění v komunitě z pozice komunitního cenÍra ve spolupráci s lokálními
organizacemi/s amosprávouffirmami ; -

i) podporovat začínaiící podnikatellql/-le, hand made domácí výrobu a tradice,
regionální produkty a dodavatele - znevýhodněné osoby na trhu práce,'

j) rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávóní a chut' účastnit se aktivně
společenského života - podporovat aktivní stárnuíí a kulturní život.",

c) pro přijetí jednotlivých rozhodnutí dnešní členské schůze spolku je stanoven rozhodný
počet hlasů tak, že:
- pro rozhodnutí uvedené pod bodem l., písmeno b)' článku III. tohoto notářského

zápisu je podle ustanovení s 252 občanského zákoníku a bodu 9.2. stanov spolku
nadpo loviční většina přítomných č lenů,

- pro rozhodnutí uvedená pod bodem 2., písmeno b), článku III. tohoto notářského
zápisu je podle ustanovení bodu 9.4., písmeno a) stanov spolku dvoutřetinová většina
hlasů přítomných členů'

d) pro jednotlivá rozhodnutí bylo odevzdáno 100% (edno sto procent) hlasů, jimiŽ členové
ve spolku a na dnešní členské schůzi disponují' když pro jednotlivá rozhodnutí hlasovaly
PRo paní Bc. Ivana Hrubá, paní Táňa Zimmermannová, paní Leona Nosálová, pani
Lenka Korejtková, pani Jarmila Šmahelová

e) výsledek hlasování byl zjištěn a vyhlášen předsedajíc i na základě sčítání hlasů, kdyŽ
hlasování bylo provedeno aklamaci.- -

IV.

rímto notářským zápisem osvědčuji ve smyslu ustanovení: - - - -
1. 8 70a notářského řádu. že:

a) právní jednání je v souladu s právními předpisy,
b) právní jednání splňuje prvotní náleŽitosti a podmínky stanovené zvláštním právním

předpisem pro zápis do veřejného rejstřfl<u'
c) splnění Žádných dalších formalit, potřebných pro zápis do veřejného rejstřftu notáři

doloŽeno nebylo.

a)

b)

c)
d)

")
Í)
s)
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2. s 80a odstavec 2 notářského řádu: - - - -
a) existenci právních jednání a Íbrmalit v souladu s obsahem článků I., II. a se svým

prohlášením obsaženým v článku III. pod písmeny a), c), d) a e) tohoto notářského
zápisu, --------]

b) přijetí jednotlivých rozhodnutí členské schůze spolku ve znění citovaném v článku III.
pod písmenem b), jejichž obsah je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským
dokumentem spolku (stanovami spolku).-

v.

Nedílnou součástí tohoto notářského zápisu, jako jeho příloha' jsou: -
- jako příloha číslo jedna - výpis ze spolkového rejstříku spolku EDDA - Edukace,

Didaktika, Dialog, Alternativa, 2.s., -
- jako příloha číslo dvě - listina přítomných na členské schůzi,
- jako příloha číslo tři - seznam členů ze dne 13'4.2015 a 18.5'2015

Jeden stejnopis tohoto notářského zápisu bude vydán spolku EDDA - Edukace, Didaktika'
Dialog, Alternativa, 2.s.. -

o tom byl tento notářský zápis shora uvedeného dne sepsán, předseda.jící členské schůze
přečten, jíbez výhrad schválen a podepsán.-

Bc. Ivana Hrubá: Hrubá v.r.

otisk úře dn ího r azitka:
Mgr. Dita KuŠro-r/Á

Státní znak
2.

NorÁŘKA V CHRUDIMI

notářka: Kuštová v.r.

Název
orgán
.ledna

Jed

Datu
Dďu
Spis
Náze
Síd!o
ldent
Frávr
Učel:

Poč

Jdaje pla



Ign!-o \.ýp!s z obchodnÍho rejstříku elektronicky podepsal ''Krajský soud v Hradci Králové !Č 00215716]" dne 18.5.2015 v L2:29:46.
EPVid:AYZn0hSWgs0D+UBMYZ+i7w

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským Soudem v Hradci Králové

oddíl L' vloŽka 6090
Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 4'října2006
Spisová značka: L 6090 Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
Sídlo: Na Rozhledně 766' Chrudim lV' 537 01 Chrudim
ldentifikační číslo: 27o 42 235
Právní forma: Spolek
Učel:

EDDA je zkratkou pro edukaci,didaktiku, dialog a alternativu.
EDDA je občanské sdruŽení, jehoŽ cílem je: podporovat komunitní mateřskou a
základní školu Na rovině S prvlly alternativních forem Wuky (Montessori
pedagogika, učení v souvislostech formou projektového vyučovánÍ, Kritické
myšlení, principy Respektovat a být respektován), provozovat volnočasové a
vzdělávací aktivity pro děti a rodiče, zajišťovat výchovnou péči v modelu dětské
skupiny (hlídánídětí)' podporovat rozvoj alternativního vzdělávání, zajišt'ovat
environmentálnívychovu, vzdělávání a osvětu, působit na děnív komunitě z
pozice komunitního centra (práce s různými cílornými skupinami).
Sjednocujícím prvkem všech těchto aktivit je rozvoj kompetencí pro celoŽivotní
vzdělávání a chuti účastnit se aktivně společenského Života.

Název nejvyššího
orgánu: Členská schůze

Jednatelka:
Jednatelka:

Bc' |VANA HRUBÁ, dat. nar. 15. prosince 1980
Kameničky 14, 539 01 Trhová Kamenice
Den vzniku funkce: 23' května 2013

Počet členů: L

Jdaje platné ke dni: 18' května 20L5 04:39 Lll



Veřejný rejstřík _ výpisy platných

ověřuji pod pořadovým číslem v 28412015'
převedením výstupu Z informačního systému
podoby do podoby listinné, skládající se Z
s obsahem výstupu z informačního systému
podobě.

ověřující osoba: Slavíková Renata
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Listina přítomných
na Členské schÚzi spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa' z.s., se sídlem Na Rozh|edně:55 Chrudim lV, 537 01 Chrudim' identifikačnÍ číslo 270 42235, konané dne 18.5.2015, v notářské
xanceláři Mgr. Dity Kuštové, se sídlem Chrudim lV, Masarykovo náměstí59, PSČ 537 01

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Bydliště: Podpis:

B:' lvana Hrubá
'5 .2 '1980

Trhová Kamenice, Kameničky'14

Chrudim ll, Korbářova 323

Lecla Nosálová
5 I 1980

Chrudim ll, Na Valech 581

Lenka Korejtková
25 11 1980

Jarmila Šmahelová
5 5 1980

Chrudim ll, Dr. Malíka 844

Chrudim lll, Husova 777,PsČ 537 01



Seznam členů
spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, 2.s.,

se sídlem Na Rozhledně 766, Chrudim lV, 537 01 Chrudim,
identifikační číslo 270 42235

ke dni 13.4.2015

*lnnéno a příjmenÍ. Bydliště:
Datum narozenÍ:

Bc tvana Hrubá Trhová Kamenice, Kameničky 14
15 12 1980

Td+aZtmmermannová Chrudim ll, Korbářova 323
1C 5 1979

L_wla }.losálová Chrudim ll, Na Valech 5B1
5 3 Í98o

|-€Írka Kore;tková Chrudim ll, Dr. Malíka B44
25 1'! '!980

Jarnta Šmahelová Chrudim lll, Husova 777,PsČ 537 01
6 5 1980

za spolek
EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
jednatelka:

,/
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Seznam členu
spolku EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa,2.s.,

se sídlem Na Rozhledně 766, Chrudim lV, 537 01 Chrudim,
identifikační číslo 270 42 235

ke dni 18.5.2015

.!řnano a příjmení: BydliŠtě:
lDffi.ilrn narození:

Bc |wana Hrubá Trhová Kamenice, Kameničky 14
í5 12 1980

TáňaZrnmermannová Chrudim ll, Korbářova 323
Í05 1979

Lgom l{málová Chrudim ll, Na Valech 5B1
5.9 Íg8o

[.erfllta lfurejtková Chrudim ll, Dr. Malíka 844
26 !'tr 1980

Jwrmfra Šmahelová Chrudim lll, Husova 777 , PsČ 537 01
651980

za spolek
EDDA - Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
jednatelka:



:'is notářského zápisrr sou1-rlasí closlor'rrě s notářským zápiserlr NZ 19I12015
.lllt. sepsaným dne 18.5.2015 (osnrláctél-ro května roku dva tisíce patnáct) Mgr.
..Lt. tlotář'kou v Chrudirni. - -

ll'rrditni dne 18.5.2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct). - -

notářka: /'
.' ',,

.,í


