
 

 

Zápis z Členské schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 

  

Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč byla svolána dne 19.11. 2015 

v 18.00 budově ZŠ Zeleneč. 

Přítomno bylo 16 členů, 1 člen v zastoupení s plnou mocí k rozhodování, 1 člen pověřil písemně plnou 

mocí předsedkyni E. Hrdinovu k hlasování v zastoupení. Ke dni 19.11 2015 byl počet členů spolku 

199. 

 Účel svolání členské schůze: 

1. Splnění povinnosti vyplývají ze stanov spolku, Čl. VI, bod 3. 

2. Hlasování o změnách stanov spolku. 

3. Přednesení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku. 

4. Informace o žádosti o grant MPSV na Školní klub podané výborem spolku dne 16.10. 2015.   

  

Program a bodový zápis ze schůze 

1. Zahájení, uvítaní členů, sepsání prezenční listiny. 

2. Prezentace změn stanov a vysvětlení důvodů, které ke změnám vedly – v následné diskuzi 

byly vzaty v úvahu tyto připomínky: 

a. Dle mínění většiny přítomných členů není třeba jednotlivě jmenovat akce spolku v čl. II, 

ods. 2. 

b. Přítomní členové se usnesli na obecné formulaci ve čl. IX., bodu 4 o týkající se 

hospodaření a možnosti slevy na dani, hospodaření Spolku podléhá aktuální legislativě a 

to bude ve stanovách uvedeno. 

c. Dojde k opravě formální chyby v čl. XI (chybně uvedeno X.) Závěrečná ustanovení. 

d. Dojde ke zpřesnění formulace o zániku členství ve čl. III, bod 4c vyloučení člena z důvodu 

nezaplacení stanoveného členského příspěvku – nový občanský zákoník nehovoří o 

nutnosti finančního vyrovnání, ve stanovách bude uveden pouze způsob vyloučení pro 

neplacení členského příspěvku.  

       Hlasování o změnách stanov:  

Skrutátory zvoleny P. Moravečková, M. Schovánková 

Výsledek hlasování: Ano 18 členů (16 + 2 v zastoupení) - za podmínky, že Stanovy budou 

přepracovány dle bodu 2 a, b, c, d a zaslány ke kontrole všem přítomných členům a ti 

jednotlivě znovu potvrdí svůj souhlas, zpracuje předsedkyně E. Hrdinová 

Ne – 0 

Nikdo se nezdržel hlasování  

Výsledek hlasování: Ano 

 



 

 

3. E. Hrdinová informovala členy o žádosti o grant EU poskytovaný MPSV na školní klub, Spolek 

požádal o dotaci na školní klub pro žáky 3. -5. ročníků na školní roky 2016/17 a 2017/18, 

výsledek bude oznámen na jaře 2016 

4. Zpráva kontrolní komise: I. Kománková oznámila, že KK zkontrolovala a schválila hospodaření 

Spolku v roce 2014. 

5. Předsedkyně Eva Hrdinová oznámila plánované ukončení předsednictví v květnu 2016. 

6. Ukončení schůze. 

V Zelenči 19.11.2015 

Zápis provedla: Eva Hrdinová 

Kontrola zápisu:  Martina Jindrová, Petra Moravečková, Michaela Košatková 

 

 


