
Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 

Datum konání: 18.3.2015 

Místo: Restaurace Zéland 

Přítomni: E. Hrdinová, M. Jindrová, M. Košatková, L. Gabrielová, P. Moravečková, A. Sládečková, 

J.Švárová – celkem 7 osob 

 

Program schůze a zápis: 

1. Celkové vyúčtování a Daňové prohlášení 2014 – Návrh Ing. Jany Švárové (po absolvování 

kurzu a konzultaci s Mgr. Veronikou Bakešovou na téma vedení účetnictví neziskových 

organizací) na možnou změnu stanov spolku tak, aby v nich bylo uvedeno, že spolek 

hospodaří bez zisku a zavazuje se použít daňovou úsporu na krytí výdajů souvisejících 

s činností spolku – ve stanovách je třeba jasně uvést, že daňová úspora bude použita na 

výdaje související s akcí „Pasování prvňáčků“, u které nejsou žádné příjmy, a akce je vždy 

ztrátová  

Daň. úspora 2013  - 14 250,- Kč – výdaje za pasování v roce 2014: 17 099,- Kč 

Možná daň. úspora 2014 –12 730,- Kč – výdaje za pasování budou přibližně stejné jako v 2014 
vzhledem k očekávanému počtu nastupujících prvňáčků 
 
Rozhodnutí výboru – souhlasí s navrhovanou změnou a daňovou úsporou, E.H. podá daňové 
přiznání s nulovou daní.  
Další nutné úpravy stanov – konkrétní a podrobné definování hlavní a vedlejší činnosti 
spolku, u darů třeba vynechat sponzorské dary – dary poskytované spolku nejsou sponzorské   
 
E. Hrdinová vypracuje návrh nových stanov, po schválení p. Švárovou bude třeba svolat 
členskou schůzi a hlasovat o jejich platnosti 
 
Informace o osvobození od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku – dle 
zákona o soudních poplatcích je od 29.12.2014 spolek osvobozen o soudního poplatku ve 
věcech zápisu. 
 
Pozn. Ing. J. Švárová předala E. Hrdinové daň. přiznání, podáno 23.3.2015 na podatelně FÚ ve 
St. Boleslavi 
P. Moravečkové byl jako zástupkyni kontrolní komise předán šanon s hospodařením spolku 
roku 2014 ke kontrole. 

2. Pokračování Klubu ve šk. roce 2015/16 – pokud bude potřeba, Spolek bude nadále organizovat, vše 
záleží na tom, zda bude pro 4. ročníky fungovat družina. 

3. Běh pro zdraví – odsouhlasena změna termínu na 23.5., běh bude opět organizovat L. Majer 

4. Trička s logem – PM a EH si nechají vypracovat cenou nabídku na potisk triček a rozhodne se, kde 
se nechají tisknout – 30 ks obyč. s logem, 10ks dámských ve velikostech M, L 

5. Den dětí – organizuje J. Náhlovská, v přípravě 

6. Datová schránka – EH zažádala o vytvoření a přístup hesla k datové schránce, v procesu 



7. Členské příspěvky –  

A. dlužníci z minulých let, kteří zaplatili za 2014/15 budou bráni za členy a v letech, kdy neplatili, bude 
členství považováno za přerušené 

B. těm členům, kteří zaplatili vícekrát, bude příspěvek převeden na další rok 

C. zbývající dlužníky osloví koordinátoři dle seznamu 

D. těm, kteří nezaplatí, zanikne členství ve spolku dle platných stanov, čl. III, bod 4c  

8. Nové stránky Spolku – v procesu, už je navržený koncept a layout a PM na ně postupně doplňuje 
informace, nadále zůstane doména sdruzenizelenec.cz a přibude spolekzelenec.cz, je třeba zaplatit 
fakturu na doménu (650 Kč) 

 

Zápis provedla E. Hrdinová 

Kontrola: J. Švárová 

 
 
 


