VÝpis z řádné schůze RMČ Brno_Komín č. 2212020
22. schůze Rady Mč Brno-KomÍn konaná dne 08.09.2020 od08:00 do 10:20 hodin
v prostorách Úřadu městské části Brno-Komíno Vavřinecká 15

K bodu

9

-

Souhlas s umístěnímsídla spolku

Usnesení č. RMč/2020/22l09:
Rada městské části Brno-Komín

souhlasí
s umístěnímsídla,'Spolku rodičůpři MŠPastviny" na půdě Základní a mateřské školy Bmo,
Pastviny 70, p.o., na adrese Pastviny 70, 624 00 Brno,

ukládá
vedoucí Sociálního odboru žadatele o rozhodnutí informovat.
Termín: neprodleně

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo přijato.

Tento vypis souhlasí doslovně s textem zápisu shorauvedené22. schůze Rady MC Brno-Komín
konané dne 08.09.2020 od 08:00 do 10:20 hodin na radnici MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15 k bodu 9 - Souhlas s umístěnímsídla spolku.

Dne: 10.09.2020

Za správnost výpisu odpovídá: Petra Ptáčková
.,
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Mgr. Milada Blatná
starostka
Statutární město Brň
Městská část Brno - Komín

místostarosta

r-sPoLEK RoDlčŮ pŘt nnš PAsrylNY

Městská část Brno - Kornín
Vavřinecká 15
524 (E Brno

V Brnědne3. 9.2020

Žádost q wdání souhlasqs umístěnímsídla spolku
Vážení,
na základě pověřenízástupkyně ředitelky pro předškolnívzděláváníZákladnía mateřské školy Brno,
Pastviny 7a, p'a., paní Andrey šiklarové, jsem zpracovala podklady pro vytvoření spolku rodičůdětí

navštěvujícíchMateřskou školu Pastviny (dále jen,,Mš Pastviny"}.

Spolek ponese název ,,Spolek rodičůpři MŠPastviny" a bude se jednat o nepolitickou a neziskovou
organizaci založenou na principu dobrovolnosti, otevřenosti a transparentnosti' Spolek bude
právnické
sdružovatpředevšímrodičeazákonnézástupcedětíMŠPastvinyavšechnydalšífyzickéa
osoby, které majízájem o práci ve prospěch MŠPaswiny.
Základnímí účelyspolku jsou zejména hájenízájmů a práv dětív MŠPastviny, podporavzdělávacích,

kulturních, sportovních a jiných aktivit, které vyplývají z činnosti MŠ,poskytování příspěvků na
kulturní aktivity, podpora materiálního vybavenía organizace dobrovolné výpomoci při údržbě MŠa
jejízahrady.
Kzaložení spolku je vsouladu s s 1-4 zákona č' 3M/20L3 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, zapotřebípředložit veřejnému spolkovému rejstříku
násled uj ícídoku me nty:

r
.

o

Stanovy spolku - zasílám v příloze;
schůze spolku (tu máme naplánovanou na 14' 9.2020a
Zápis zustanovujícíčlenské
budou se jíúčastnitvšichni rodiče dětí navštěvujícíMšvčetně zástupců Mš);

Souhlas s umístěním sídla spolku * ten bychom potřebovali od Vás, jako osoby
pověřené vlastníkem nemovitosti, ve které MŠPastviny sídlí.

Na základě Výše uvedených skutečností Vás žádám o vydání souhlasu s umístěnírn sídla spolku na
půdě Základní a mateřské školy Brno, Pastviny 7Q p.o.' na adrese Pastvinv 7o 624 fi} Brno.

Děkujiza kladné

vyřízenížádosti.
T

S pozdravem,

Přílohy:

L

Stanovy Spolku rodičůpři MŠPastviny

