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Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Zeleneč 

 

Datum a místo konání: 
7. listopadu 2022 od 19.30 v restauraci LeLe (bývalá OKI-DOKI) 

Svolavatel: 
Olga Nováková – předsedkyně Spolku 

Přítomni: 
17 členů – viz. prezenční listina 

Program: 

1. Úvod (Volba zapisovatele, volba skrutátora) 
2. Informace o pověření vedení seznamu členů 
3. Prezentace hospodaření za 2021 včetně zprávy Kontrolní komise 
4. Prezentace průběžného hospodaření za 2022 
5. Hlasování o navrženém rozpočtu na 2023 
6. Informace o proběhlých a plánovaných akcích, změnách apod. pořádaných Spolkem 

Průběh schůze: 

1. Úvod (Volba zapisovatele, volba skrutátora) 
Schůzi zahájila a předsedala Olga Nováková. Přítomní členové se zapsali do prezenční 
listiny. Schůze je usnášení schopná s celkovým počtem 17 hlasů. 
Předsedkyně představila členy výboru Spolku v souladu se zápisem v rejstříku 
z 2.12.2021, členy Kontrolní komise a také představila členy rozšířeného výboru 
Spolku. Proběhlo shrnutí informací o předání agendy Spolku od bývalé předsedkyně 
Spolku Radky Ottové. 
Pro účely hlasování byla skrutátorem jednohlasně zvolena Štěpánka Horáková. 
Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena Eva Koryčanská. 
 

2. Informace o pověření vedení seznamu členů 
Dle platných stanov, článku V, je vedena databáze členů. Na základě rozhodnutí 
výboru Spolku byla vedením databáze členů pověřena Eva Koryčanská. 
 

3. Prezentace hospodaření za 2021 včetně zprávy Kontrolní komise 
Předsedající prezentovala souhrn hospodaření Spolku za rok 2021. V roce 2018 byl 
výsledek z činnosti spolku -40 384,00 Kč. Celkový výsledek hospodaření Spolku za rok 
2021 včetně nedaňových příjmů a výdajů je Kč 19 216,00 Kč. 
K nahlédnutí byl k dispozici přehled hospodaření za rok 2021. 
Informace o zprávě Kontrolní komise poskytla Radka Mičková, zpráva Kontrolní 
komise byla rovněž k dispozici k nahlédnutí. 
 
HLASOVÁNÍ: Souhlas se zveřejněným výsledkem hospodaření za rok 2021 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
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4. Prezentace průběžného hospodaření za 2022 
Předsedající prezentovala průběžné hospodaření Spolku za rok 2022 včetně výčtu 
položek čerpaných z 50 tis. dotace od obce na rok 2022. V průběžném hospodaření 
za rok 2022 chybí akce Vítání prvňáčků, MTB cyklozávod a Halloween.  
 

5. Hlasování o navrženém rozpočtu na 2023 
Předsedkyně jménem Spolku požádala k 31.1.2022 o dotaci od obce v celkové výši 
100 tis. Kč. K nahlédnutí byl k dispozici návrh rozpočtu 2023. 
K návrhu rozpočtu na rok 2023 vznesla Petra Moravečková připomínku týkající se 
navýšení rezervy na pokrytí případných finančních ztrát souvisejících s pořádáním 
letního táboru Spolku. Spolek poskytuje svým členům slevu na tábor, podmínkou 
čerpání slevy je členství ve Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč a trvalé bydliště 
v Zelenči. Po vzájemné diskusi bude připomínka zohledněna v návrhu rozpočtu 2023. 
 
HLASOVÁNÍ: Souhlas s návrhem rozpočtu na rok 2023 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
  

6. Informace o proběhlých a plánovaných akcích, změnách apod. pořádaných 
Spolkem 
Předsedající zhodnotila proběhlé akce Spolku v roce 2022. Veškeré akce se vydařily, 
Běh pro zdraví měl rekordní účast, prvně se Spolek podílel na pořádání Zahradní 
slavnosti v MŠ spojené s rozloučením s předškoláky a pořádal lampionový průvod 
v rámci halloweenské akce v ZŠ. 
V roce 2023 Spolek plánuje akce jako Běh pro zdraví, Den dětí, Zahradní slavnost 
v MŠ, Rozloučení s deváťáky, Letní tábor, Vítání prvňáčků, MTB cyklozávod, 
Lampionový průvod. Další akce včetně benefičního plesu jsou v diskusi.  
Daniela Červenclová jako jedna z organizátorek letního tábora informovala o změně 
místa konání, která je v řešení. Tématem tábora v roce 2023 bude Avatar, vyhlášení 
tábora proběhne koncem roku nebo v lednu 2023, pravděpodobný termín bude první 
týden v srpnu 2023 (SO-SO). 
 

7. Závěr a ukončení oficiální části schůze 
Předsedající informovala, že o oficiální části schůze Spolku bude pořízen zápis, který 
bude zveřejněn do 30 dní od konání schůze. 
Poté předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a hlasování, a 
členskou schůzi Spolku ukončila. Následovala neformální diskuse a poděkování 
bývalým členům výboru Spolku a koordinátorům. 
 

 
V Zelenči 7.11.2022 
 
Zápis provedla: Eva Koryčanská 
Kontrola zápisu: Olga Nováková 

 


