
Zápis z členské schůze Spolku rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Zasedání členské schůze se konalo ve školní jídelně základní školy dne 23.11.2016 od 16:30 hodin.

Na zasedání se dostavilo 62 členů a členská schůze tedy nebyla usnášeníschopná a nepřijala žádné 

usnesení.

Po úvodním slovu a přivítání přítomných zahájil schůzi pan Peteřík a byla provedena volba 

předsedajícího a zapisovatele schůze, kterým byl zvolen pan Novák.

Předsedající seznámil přítomné s programem s konstatováním, že bod 6. a 8. bude s ohledem na 

neusnášeníschopnou členskou schůzi pouze informativní a hlasování o nich proběhne na další členské 

schůzi či na dalším shromáždění delegátů. Přítomné plénum schválilo tento program schůze:

1. Zahájení

2.  Volba předsedajícího a zapisovatele

3.  Schválení, případně doplnění programu schůze

4.   Zpráva o činnosti od minulé členské schůze

5.   Zpráva o hospodaření od minulé členské schůze

6.  Volba člena kontrolní komise 

7.  Návrh plánu činnosti a hospodaření pro další rok

8.  Stanovení výše ročního členského příspěvku

9.  Diskuse

10.  Usnesení

11. Závěr

Ad 4) Zprávu o činnosti přednesl předseda spolku pan Novák. Přítomní jí vzali na vědomí bez 

připomínek.

Ad 5) Zprávu o hospodaření přednesla členka výkonného výboru a hospodářka spolku paní 

Rottenbornová a přítomní jí vzali na vědomí bez připomínek. Zpráva o hospodaření je přílohou 

tohoto zápisu.

Ad 6) Doplnění kontrolního výboru volbou nového člena nebylo vlivem neusnášeníschopné členské 

schůze možné a tak pan Peteřík podal přítomným informaci o kandidátovi.

Ad 7) Návrh plánu činnosti a hospodaření pro další rok přednesli členové výkonného výboru spolku 

paní Rottenbornová a pan Peteřík a jsou přílohou tohoto zápisu.

Ad 8) Jelikož členská schůze nebyla usnášeníschopná vlivem nízkého počtu přítomných členů spolku 

nebylo o výši ročního členského příspěvku hlasováno. Předsedající pouze přítomné informoval, že 

zvýšení příspěvku ze stávajících 50 Kč na 60 až 70 Kč je reakcí na opakované schodkové hospodaření 

v předchozích obdobích.

Ad 9) Do diskuze se nepřihlásil nikdo z přítomných.

Ad 10) Na členské schůzi nebylo přijaté žádné usnesení.



Předsedající připomněl přítomným, že v následných třídních schůzkách budou v jednotlivých třídách 

volení delegáti tříd. Také přítomné informoval o možnosti zapojení se do shánění finančních darů pro 

spolek.

Poté byla schůze p. Novákem ukončena.

Zapsal: L. Novák  

Ověřil: V. Peteřík




