
 

 

Zápis z jednání Členské schůze 
 

Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, se sídlem Nové Město na Moravě, 
Leandra Čecha 860, PSČ 592 31, IČ 269 85 080 (dále jen Spolek) 

 

 
Datum konání : 24.11.2015 

Doba konání : 16.15 hod 
Místo konání : Hudebna ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 

Předsedající : Ing. Vlasta Zálešáková 
Zapisovatel : Mgr. Dana Polanská 

 

Program 
 Zahájení 

 Volba předsedajícího Valné hromady a zapisovatele 

 Odstoupení stávajících členů Rady 

 Schválení nových Stanov Spolku dle NOZ 

 Volba Rady Spolku rodičů – volba předsedy, místopředsedy a dalších členů Rady (včetně 

náhradníků) 

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 2014/2015 

 Schválení Rozpočtu Spolku na školní rok 2015/2016 

 Schválení výše členského příspěvku na školní rok 2016/2017 

 Seznámení s plánovanou činnosti Spolku na školní rok 2015/2016 

 Diskuse 

 Závěr 

 
 

Všichni přítomní členové se dohodli na tom, že do doby zvolení předsedajícího Valné hromady bude 
tato Valná hromada řízena pověřeným členem, paní Vlastou Zálešákovou. 

 

Bod 1. programu Valné hromady – Zahájení 
Kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady 

V 16.15 Pověřený člen Vlasta Zálešáková zkontrolovala počet přítomných členů. Nebyla přítomna 
nadpoloviční většina všech členů.  

Konstatováno, že Valná hromada není usnášeníschopná. Pověřený člen Ing. Vlasta Zálešáková 

oznámila, že je nutno v souladu se stanovami počkat do 16.45, kdy je Valná hromada 
usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. 

 
V 16.45 pověřený člen Ing. Vlasta Zálešáková konstatovala zahájení jednání Valné hromady. 

Přítomno na této schůzi bylo 26 (slovy dvacet šest) členů  

Jednání bylo usnášeníschopné a závazné. 
 

Bod 2. programu Valné hromady - volba předsedající a zapisovatele Valné hromady 
 

Následně pověřený člen přistoupil k volbě předsedajícího a zapisovatele Valné hromady a navrhl 
přítomným členům, aby předsedajícím Valné hromady byla zvolena paní Ing. Vlasta Zálešáková a jejím 

zapisovatelem  paní  Mgr. Dana Polanská. 

 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení :  
Paní Ing. Vlasta Zálešáková byla zvolena předsedající Valné hromady a paní Mgr. Dana 

Polanská byla zvolena zapisovatelem Valné hromady. 

 
 

 



Bod 3. programu Valné hromady – Odstoupení stávajících členů Rady 

 

Stávající členové rady, a to Ing. Vlasta Zálešáková, Ing. Vít Sladký, Ivana Žváčková, Ivana Slavíčková, 
Mgr. Dana Polanská oznámili odstoupení ze svých funkcí členů Rady. 

 
Bod 4. programu Valné hromady – Schválení změny stanov dle NOZ 

 

Předsedající Valné hromady poté navrhla, aby Valná hromada hlasovala o změně stanov dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení:  
Návrh stanov v předloženém znění byl přijat. 

 

Vzhledem k tomu, že okamžikem přijetí nových stanov se nejvyšším orgánem Spolku 
stává Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku, bude v tomto zápise dále 

používán místo názvu Valná hromada název Členská schůze. 
 

Bod 5. programu Členské schůze – Volba Rady Spolku, Statutárního orgánu Spolku 

  
Předsedající Členské schůze poté projednala čtvrtý bod programu a navrhla volbu členů Rady.  

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě aklamací. V souladu s ustanovením čl. XII. 
odst. 6 písm. g) Stanov Členská schůze volí členy Rady a zároveň rozhoduje o volbě do 

funkce Předsedy Rady, který je zároveň Předsedou Spolku, a o volbě do funkce 
Místopředsedy Rady, který je zároveň Místopředsedou Spolku (ti jsou zároveň dle 

ustanovení čl. XIII. odst. 1 stanov Statutárním orgánem Spolku). 

 
Poté předsedající navrhla, aby do funkce Předsedy Rady byla zvolena Ing. Vlasta Zálešáková. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za Předsedu Rady (Předsedu Spolku) byla zvolena Ing. Vlasta Zálešáková. 

 
Poté předsedající navrhl, aby do funkce Místopředsedy Rady byla zvolena Dana Polanská. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za Místopředsedu Rady (Místopředsedu Spolku) byla zvolena Mgr. Dana Polanská. 

 
Poté předsedající navrhla, aby do funkce člena Rady byla zvolena Světlana Blahová. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za člena Rady byla zvolena Světlana Blahová. 
 

Poté předsedající navrhla, aby do funkce člena Rady byla zvolena Ivana Slavíčková. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za člena Rady byla zvolena Ivana Slavíčková. 
 

Poté předsedající navrhla, aby do funkce člena Rady byla zvolena Michael Hugo. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za člena Rady byl zvolen Michael Hugo. 
 

Poté předsedající navrhla, aby do funkce náhradníka člena Rady byla zvolena Ivana Žváčková. 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za náhradníka člena Rady byla zvolena Ivana Žváčková. 
 

Poté předsedající navrhla, aby do funkce náhradníka člena Rady byla zvolena Soňa Burešová. 



Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Za náhradníka člena Rady byla zvolena Soňa Burešová. 
 

Bod 6. programu Členské schůze – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 
2014/2015 

 

Po přečtení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 2014/2015 předsedající 
navrhla schválení této zprávy. 

 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 2014/2015 byla schválena. 

 

Bod 7. programu Členské schůze - Schválení Rozpočtu Spolku na školní rok 2015/2016 
 

Po přečtení Rozpočtu Spolku na školní rok 2015/2016 předsedající navrhla schválení návrhu rozpočtu. 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Rozpočet Spolku na školní rok 2015/2016 byl schválen. 
 

Bod 8. programu Členské schůze - Schválení výše členského příspěvku na školní rok 
2016/2017 

 
Poté předsedající navrhla schválení výše členského příspěvku ve výši 200,00 Kč (slovy dvě stě korun 

českých) 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Členský příspěvek pro školní rok 2016/2017 byl schválen ve výši 200,00 Kč (slovy dvě stě 
korun českých). 

 

Bod 9. programu Členské schůze - Seznámení s plánovanou činnosti Spolku na školní rok 
2015/2016 

 
Poté předsedající seznámila přítomné členy s plánovanou činností na školní rok 2015/2016. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 
Plán činností Spolku na školní rok 2015/2016 byl vzat na vědomí. 

 
Bod 10. programu Členské schůze - Diskuse 

 
V rámci diskuze byly probrány připomínky a náměty členů Spolku. Ředitel školy Mgr. Jan Krakovič 

zhodnotil spolupráci školy a Spolku, seznámil přítomné členy s činností ŠSK  a se svými připomínkami 

k parkování u školy, škola má v plánu dát ke konci školního roku delší ředitelské volno v souvislosti 
s plánovanou výstavbou krčku mezi školou a jídelnou. 

 
Bod 11. programu Členské schůze -  Závěr 

 

S ohledem na skutečnost, že všechny záležitosti navrhované jako součást programu Členské schůze 
byly projednány, ukončila předsedající jednání Členské schůze. 

 
V Novém Městě na Moravě dne 24.11.2015 

 
 

..............................................................   ........................................................ 

                     předseda jící              zapisovatel 
 

Příloha : Prezenční listina 


