v

Stanovy "Spolku Přátelé školy ve Zdírci nad
Doubravou"
dle ustanovení§ 214 a násl. zákona

č.

89/2012 Sb. v platném

znění

I.
Úvodní ustanovení
.,Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou", identifikační číslo 26631105, založené na
základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění (dále jen "NOZ"), tedy od I. I. 2014, považuje za
spolek ve smyslu ustanovení§ 3045 NOZ ve spojení s§ 214 a násl. NOZ.

II.
Název
Název "Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou" se s ohledem na ustanovení § 216 NOZ
mění na
Spolek Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou

(dále jen "Spolek").
III.
Sídlo Spolku

Sídlem Spolku je Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou.
IV.
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném

členů
znění

i volených orgánů Spolku se
v sídle Spolku.

řídí těmito

v.
Vymezení, cíle a principy Spolku

I. Spolek je demokratická, dobrovolná organizace, vzniklá na základě zákona č. 83/1990 Sb.
v platném znění, nezávislá na politických stranách a hnutích, orgánech státní správy a
samosprávy i všech ostatních subjektech, avšak za účelem splnění svých cílů s nimi
spolupracuje na základě rovného postavení a vzájemného respektu.
2. Spolek je dobrovolným sdružením všech rodičů a dalších zákonných zástupců dětí ( dále
také "rodičů'' ) i všech ostatních fyzických i právnických osob ( dále také "přátel" ), které
mají zájem na zlepšování, modernizaci a zkvalitňování výchovy a výuky ( dále jen
,.vzdělávání'" ) dětí v mateřské škole, základní škole, školní družině a školním klubu ve
Ždírci nad Doubravou.

3. Spolek hájí práva a zájmy všech dětí, které se účastní vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině a školním klubu ve Ždírci nad Doubravou.
4. Činnost Spolku je zaměřena zejména na splnění následujících cílů :
hájení a respektování práv, potřeb a zájmů dětí,
vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i
ve škole,
zohledňování a uplatňování vědeckých poznatků ve vzdělávání,
ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků,
koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či
výchovného zařízení a obce,
rozvoj a upevňování vzájemné spolupráce a podpory mezi rodiči a učiteli.
5. K naplnění svých
a)

cílů

Spolek vykonává zejména tyto hlavní

činnosti

:

zjišťuje

úroveň

spolupráce

rodičů

s

učiteli,

vedením základní a

školy,
názory rodičovské veřejnosti na stávající a
se vzděláváním včetně jejich změn,
b) se svými

členy

a s ostatními subjekty

připravované

veřejně

mateřské

školy a

zřizovateli

zákony a vyhlášky související

diskutuje

uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství,
zkušenosti s moderními formami spolupráce rodičů se školou a s podílem
kontrole a správě školy,

rodičů

na

c) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, školou a s dalšími subjekty,
d) na různých úrovních spolupracuje s organizacemi rodičů,
e) státní správě a odborné i uživatelské veřejnosti předkládá stanoviska, podněty a
doporučení související se vzděláváním,
f) své členy i ostatní rodiče informuje o konkrétních aktivitách Spolku a jejich
výsledcích.
VI.
Hlavní činnost Spolku
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým
posláním tak, jak je vše vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku
není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována jednak z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov
a dále také z grantů, dotací a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII.
těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy
k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

VII.

Vedlejší

činnost

Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské. či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za
účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá
především k podpoře hlavních činností dle čl. V. a VI. těchto stanov, dalších spolkových
činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
VIII.
Členství
I. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát :
každ)' rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte, které se účastní vzdělávání v mateřské
škole, základní škole, školní družině a školním klubu ve Ždírci nad Doubravou ( dále
také jako "rodiče" )
jiná fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního
zařazení. národnosti, rasy a státní příslušnosti ( dále také jako "přátelé" )
právnická osoba ; za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si
sama neurčí jiného zástupce (dále také jako "přátelé")
2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Předsedy o přijetí její žádosti o členství. Žádost o
členství musí být podána v písemné formě.
4. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby :

dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství Předsedovi, není-li v oznámení o ukončení členství
uvedeno jiné datum ukončení členství.
úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého v případě člena fyzické osoby
zánikem právnické osoby v případě člena právnické osoby
vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Předseda má právo
vyloučit člena, který svým jednáním porušuje cíle a principy Spolku dle čl. V. těchto
stanov nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov a v přiměřené
lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Spolku. Výzva Spolku vůči členovi nemusí být
učiněna, pokud porušení povinnosti nelze odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť
závažnou újmu.
zánikem spolku
rozhodnutím
členské
schůze
o přeměně Spolku na jinou právní formu
v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

5. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.
Práva a povinnosti
1. Každý

člen

člena

Spolku má právo :

podílet se na činnosti Spolku
být pravidelně informován o dění ve Spolku
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku
obdržet odpověď na své podání od příslušného orgánu Spolku v přiměřené době
volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku
žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. stanov
2. Každý

člen

Spolku má povinnost:

platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členská schůze
chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
dodržovat stanovy Spolku
aktivně se podílet na činnosti Spolku
pravidelně se informovat o dění ve Spolku

X.

Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za členství ve Spolku určí Členská schůze.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Předseda.
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje
Předseda.

XI.
Seznam

členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby
Jméno a

příjmení

Bydliště

Datum narození
Tel. č./ email

Právnické osoby
Název
Sídlo
IČ

Tel. č./ email
Osoba jednající jménem

člena

ve Spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena
do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3.

Předseda

je povinen vydat ve
o výpis požádá.

4. Seznam členů je

lhůtě

15

dnů

výpis ze seznamu

členů

každému

členovi,

který

neveřejný.

XII.
Orgány Spolku

1.

Organizační

strukturu Spolku tvoří:

Členská schůze
Předseda

Kontrolní komise
2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž
počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího
zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve
Spolku dle čl. VIII. bod 4 stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena
voleného orgánu Členskou schůzí.
3. Členem orgánů Spolku může být pouze člen Spolku.

XIII.
Členská schůze

I. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem
Spolku.
2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady
činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci
odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost
Spolku. Do její působnosti tak náleží :
určit hlavní zaměření činností Spolku,
rozhodovat o změně stanov,
schvalovat výroční zprávy o činnosti a

hospodaření

Spolku za uplynulé období

předkládané Předsedou,

schvalovat výroční zprávu o činnosti Kontrolní komise,
rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
schvalovat rozpočet Spolku,
schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
volit a odvolávat Předsedu, volit a odvolávat členy Kontrolní komise,
jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku s likvidací,
rozhodnout o přeměně Spolku.
3. Členská schůze je svolávána Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to na
termín během měsíce února každého kalendářního roku po vyhotovení účetní závěrky
sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná
Členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do
30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program
mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Předseda zasedání Členské schůze do 30 dnů od
doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na
náklady Spolku sám.
5. Na písemnou žádost Kontrolní komise musí být svolána mimořádná Členská schůze.
Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské
schůze. Nesvolá-li Předseda zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti,
může Kontrolní komise svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sama.
6. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení
záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon
uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je
poskytnout.
7. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům
nejméně 15 dnů před jejím konáním. Zasílání pozvánky na Členskou schúzi
prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasíláním elektronickou
poštou. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členú se ho
účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.
8. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je
schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Členská
schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

9. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání.
Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce dle bodu 7 tohoto článku
stanov.
1O. Předseda Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho
tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se
konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis
vyhotoven.

XIV.
Předseda

I.

Předseda je

statutárním orgánem Spolku.

2. Odměnu za výkon funkce Předsedy stanoví Členská schůze.
3.

Předseda řídí činnost

Spolku v souladu se stanovami a
usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

4. Navenek za Spolek jedná Předseda
5.

vnitřními směrnicemi

Spolku i

samostatně.

Předseda

odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu v mezích stanovených Členskou schůzí, dbá na řádnou
péči o majetek a zejména dbá o řádné naplňování poslání Spolku.

6. Předseda
vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
7.

Předseda

je povinen jednat s péčí
loajalitou.

8. Do

působnosti Předsedy

řádného hospodáře,

náležitou odborností,

pečlivostí

a

náleží :

- svolávat Členskou schůzi
- připravit návrh rozpočtu a roční závěrku hospodaření
- posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitých věcí a na další investice a předkládat
tyto návrhy Členské schůzi
- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku
- přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
- přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení
- rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům,
pokud pro to existují závažné důvody,
- rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
- schvalovat interní organizační normy Spolku
XV.
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy, přičemž 1 člen Kontrolní komise bude vždy volen na návrh
Města Ždírec nad Doubravou předložený tímto městem Členské schůzi Spolku. V případě,
že by v mezidobí zanikla funkce člena Kontrolní komise, který byl navržen Městem Ždírec
nad Doubravou do tohoto orgánu, může být namísto něj na základě ustanovení čl. XII. bod
2 těchto stanov kooptován opět pouze člen navržený Městem Ždírec nad Doubravou.
2. Členství v Kontrolní komisi je
Spolku.

neslučitelné s výkonem funkce Předsedy a likvidátora

3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda Kontrolní komise zodpovídá
za její činnost a je oprávněn jednat jménem Kontrolní komise.
4. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti Spolku vedeny řádně a zda Spolek a jeho
orgány vykonávají svoji činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
V rámci své činnosti Kontrolní komise zejména :
kontroluje hospodaření Spolku
dohlíží na dodržování právních předpisů a dále směrnic a jiných
Spolku
dohlíží na řádné vedení účetnictví Spolku
je oprávněna žádat Předsedu o svolání mimořádné Členské schůze
předkládá o své činnosti výroční zprávu Členské schůzi
přezkoumává rozhodnutí Předsedy o vyloučení člena Spolku
5. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky. upozorní na ně

Předsedu

vnitřních

norem

Spolku.

6. Jednání Kontrolní komise svolává její předseda dle aktuální potřeby, nejméně však dvakrát
do roka. Kontrolní komisi může rovněž svolat Předseda Spolku. Jednání Kontrolní komise
je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
XVI.
Majetek a hospodaření Spolku

1.

Prostředky

na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů a dotací, z příjmů ze
svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov
získávat prostředky na svou činnost hospodářskou činností a vedlejší výdělečnou činností
dle čl. VII. těchto stanov.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí
být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle
Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj
vedlejší činnosti Spolku.
3.

Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k
sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či
odměna za výkon funkce dle těchto stanov či sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za
naplňování poslání a cílů Spolku.

účelem řádného

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku.
6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

J

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve
předpisech a směrnicích Spolku.

vnitřních

XVII.
Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20
dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným
způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
3.

Při

zániku Spolku likvidátor

vypořádá

dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na

rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku

schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve

lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá

likvidační zůstatek

dle schváleného návrhu na

vypořádání.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Znění těchto

Stanov bylo schváleno Shromážděním
jehož konání je potvrzeno zápisem ze dne 1.3.2017.

2.

Znění těchto

stanov je

účinné

od 1.3.2017.

zástupců

SR konaným dne 1.3.2017,

..

Zápis
ze Shromáždění zástupců SR spolku
"Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou" se sídlem
Chrudimská 77,582 63 Ždírec nad Doubravou
IČ 266 31105
zapsaného ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 9456
konaného dne 1.3.2017

•

(_../""
Shromáždění zástupců

SR svolané předsedkyní spolku paní Danou Mikanovou Mastilovou
bylo zahájeno v 17.00 hodin za přítomnosti zástupců jmenovitě uvedených v Listině
přítomných, která je Přílohou č. I. tohoto zápisu.
1.

Shromáždění zástupců SR zahájila předsedkyně spolku paní Dana Mikanová Mastilová.
Konstatovala, že na shromáždění zástupců SR je osobně přítomno celkem 25 zástupců,
což představuje 51 % z celkového počtu zástupců, a proto je shromáždění zástupců SR
usnášeníschopné.

2.

Předsedkyně

spolku paní Dana Mikanová Mastilová dále přednesla návrh, aby
shromáždění zástupců SR zvolilo za svého předsedu Danu Mikanovou Mastilovou.
O tomto svém návrhu nechala hlasovat.
Výsledky hlasování o volbě Dany Mikanové Mastilové předsedou shromáždění zástupců
SR byly tyto :
- pro - 24 hlasů,
- proti - O hlasů,
- zdrželo se hlasování - 1 hlas

3.

Předseda shromáždění zástupců

SR Dana Mikanová Mastilová poděkovala za své zvolení
do této funkce a přednesla návrh, aby shromáždění zástupců SR schválilo, že jeho další
jednání budou probíhat v souladu s pozvánkou podle následujícího programu :
a) Zahájení shromáždění zástupců SR, ověření způsobilosti shromáždění zástupců
SR
b) Volba orgánů shromáždění zástupců SR
c) Odvolání předsedy spolku, členů Rady SR a revizora Rady SR
d) Rozhodnutí o schválení novjjz stanov spolku ( uvedení stanov do souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znění, zavedení nového
systému orgánů spolku)
e) Volba předsedy spolku
j) Volba členů kontrolní komise spolku
g) Projednání hospodářské činnosti spolku a výsledku hospodaření za rok 2016
h) Projednání a schválení rozpočtu spolku na rok 2017
ch) Diskuse
i) Závěr
přičemž

konstatovala, že první dva body programu již byly naplněny.
Poté přednesla návrh, aby za zapisovatele shromáždění zástupců SR byl zvolen pan Ota
Benc, o tomto svém návrhu nechala hlasovat, přičemž výsledky hlasování byly tyto :
- pro -25 hlasů
- proti - O hlasů
- zdrželo se hlasování- O hlasů

4.

Předseda shromáždění zástupců

SR Dana Mikanová Mastilová následně přednesla návrh
na odveJ_ání dosavadního předsedy spolku.
'
O tomto návrhu nechala hlasovat. Výsledky hlasování o odvolání dosavadního předsedy
spolku byly tyto :

$~

- pro - 24 hlasů
- proti - O hlasů
- zdrželo se hlasování - 1 hlas
5.

Předseda

shromáždění
zástupců SR Dana Mikanová Mastilová dále přednesla návrh
na odvolání dosavadních členů Rady SR a revizora Rady SR.
O tomto návrhu nechala hlasovat. Výsledky hlasování o odvolání členů Rady SR a
revizora Rady SR byly tyto :

- pro - 25hlasů
- proti - Ohlasů
- zdrželo se hlasování- Ohlasů
6.

Předseda shromáždění zástupců SR Dana Mikanová Mastilová poté přednesla návrh,
aby účastníci shromáždění zástupců SR rozhodli o schválení nového znění stanov
spolku, jejichž změny byly navrženy především za účelem uvedení obsahu stanov spolku
do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a za účelem
zavedení nového systému orgánů spolku. Výsledky hlasování o tomto bodu valné
hromady byly tyto :

- pro - 25 hlasů
- proti - Ohlasů
- zdrželo se hlasování - O hlasů
Předseda shromáždění
zástupců SR Dana Mikanová Mastilová poté konstatovala, že
nové znění stanov bylo schváleno potřebnou většinou hlasů.

7.

Předseda

shromáždění

zástupců

SR Dana Mikanová Mastilová dále přednesla návrh
na volbu nového před~e<!Y" spolku, za nového předsedu spolku byla navržena paní
Martina Hamederová. O'"'"tomto návrhu nechala hlasovat. Výsledky hlasování o volbě
nového předsedKPolku byly tyto :
- pro - 24 hlasů
- proti - O hlasů
- zdrželo se hlasování - 1 hlas
Předseda

shromáždění

zástupců

SR Dana Mikanová Mastilová poté konstatovala, že

nový předseda spolku byl zvolen potřebnou většinou hlasů.
8.

Předseda

shromáždění
zástupců SR Dana Mikanová Mastilová dále přednesla návrh
na volbu 3 nových členů kontrolní komise spolku, za nové členy kontrolní komise byli
navrženi Ing. Bohumír Nikl, Ing. Monika Šudomová, paní Hana Šťastná. O těchto
svých návrzích nechala hlasovat. Výsledky hlasování o volbě nových členů kontrolní
komise spolku byly tyto :

a) volba člena kontrolní komise ( Ing. Bohumír Nikl )
- pro - 24 hlasů v"
- proti - O hlasů
- zdrželo se hlasování - 1 hlas

•

'

b) volba člena kontrolní komise ( Hana Šťastn~ )
L.--- pro - 24 hlasů
- proti - Ohlasů
- zdrželo se hlasování - 1 hlas
c) volba člena kontrolní komise ( Ing. Monika Šudom9vá )
pro - 24 hlasů
v
- proti - O hlasů
- zdrželo se hlasování - 1 hlas

•

Předseda shromáždění zástupců SR Dana Mikanová Mastilová poté konstatovala, že
noví členové kontrolní komise spolku byli zvoleni potřebnou většinou hlasů.

9.

Předseda

shromáždění zástupců

SR Dana Mikanová Mastilová poté přednesla zprávu
o hospodářské činnosti spolku a výsledku hospodaření spolku za rok 2016. Žádný
z účastníků nevznesl dotaz ani připomínku k přednesené zprávě, předseda shromáždění
zástupců SR Dana Mikanová Mastilová pak navrhla, aby tato zpráva a výsledek
hospodaření byl shromážděním zástupců SR schválen.

Výsledky hlasování o tomto bodu byly tyto:
- pro - 25 hlasů,
- proti - Ohlasů,
- zdrželo se hlasování - O hlasů
10.

Předseda

shromáždění zástupců
SR Dana Mikanová Mastilová následně přednesla
návrh rozpočtu spolku na rok 2017 a nechala hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu.

Výsledky hlasování o předloženém návrhu rozpočtu spolku na rok 2017 byly tyto:
- pro- 25 hlasů,
- proti - Ohlasů,
- zdrželo se hlasování - O hlasů
Předseda

shromáždění

zástupců

návrh rozpočtu byl schválen
ll.

SR Dana Mikanová Mastilová poté konstatovala, že

potřebnou většinou hlasů.

Předseda shromáždění zástupců

SR Dana Mikanová Mastilová dále přednesla návrh na
rozhodnutí podle článku XIV. odst. 5 nového znění stanov a pověření předsedy
spolku k provádění rozpočtových změn ve výši max. 30 % závazných ukazatelů
jednotlivých kapitol rozpočtu spolku, přičemž následně nechala o tomto svém návrhu
hlasovat. Výsledky hlasování byly tyto :
přijetí

- pro - 25 hlasů,
- proti - Ohlasů,
- zdrželo se hlasování - O hlasů.
12. Nato zahájil předseda shromáždění

zástupců

SR diskuzi.

13. Poté předseda shromáždění

zástupců

SR v 18.10 hodin shromáždění zástupců ukončil.

.

Zapsal : Ota Benc
Ve Ždírci nad Doubravou dne 1.3 .2017
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Dana Mikanová Mastilová
Předseda shromáždění

zástupců
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ke Shromáždění zástupců SR spolku
"Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou" se sídlem
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
IČ 266 31105
zapsaného ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 9456
konanému dne 1.3.2017
Příjemní

a jméno

bydliště

podpis

Mazánek Vratislav-

U Drachtinky 1308, Hlinsko 53901

Mazánková Jana

U Drachtinky 1308, Hlinsko 53901

Němcová Marie

Jižní 597, Ždírec nad Doubravou 58263

Ondráčková Soňa

Jižní 590, Ždírec nad Doubravou 58263
Spojovací 482, Ždfrec nad Doubravou
58263

Andělová

Lucie

Hlavatá Jitka
Jančárková Zdeňka

Marková Jaroslava
Roner Jaroslav
Bezouška Lukáš
Filippi Markéta
Křivská Ivana
Hučková Jiřina

Němcová Zdeňka

Plevová Iveta

Sobíňov

Lázníčková

Jižní 623, Ždírec nad Doubravou 58263

Šudomová Monika
Němec

Veronika

Pol Zbyněk

lva

~

~"'~
/

sr::.i:~.
\'

Dolní Vestec 15, Chotě boř 58301
Ke Stadionu 325, Ždírec nad Doubravou
58263
Liběcká 339, Ždírec nad Doubravou 582
63

Boráková Jana

Bencová Markéta
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234, Sobíňov 582 62

Lédlová Petra

Benátky 14, Ždírec nad Doubravou 58263

Jitka Otavová

Slavíkov 58, Slavíkov 58265

"

.rl!~
v

157, Sobíňov 58262
Nad Řekou 611, Ždírec nad Doubravou
58263
Náměstí 9. května 400, Ždírec nad
Doubravou 58263
Vojnův Městec 232, 591 01 Ždár nad
Sázavou 1
V Údolí 687, Ždírec nad Doubravou 582
63
Nádražní 70, Ždírec nad Doubravou 582
63

Vališ František

Pospíchalová Hana

~~~A~\

Sobíňov

Jižní 623, Ždírec nad Doubravou 58263
Ve Vilkách 531, Ždírec nad Doubravou
58263
Družstevní 406, Ždírec nad Doubravou
582 63
Na Balkáně 649, Ždír~c nad Doubravou,
582 63
Družstevní 404, Ždírec nad Doubravou
58263
Ve Vilkách 539, Ždírec nad Doubravou
58263
V Údolí 689, Ždírec nad Doubravou
58263
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Vachušková Simona
Němcová Aliia
Němcová

lva

9. května 301, Ždírec nad Doubravou 582
63
Chrudimská 150, Ždírec nad Doubravou
58263

Štefáčková Lucie

Náměstí 9. května 571, Ždírec nad
Doubravou

Velíková Jitka

V Údolí 677, Ždírec nad Doubravou

Šťastná Hana

Ve Vilkách 535, Ždírec nad Doubravou

Vavroušek Luboš

Příčná 554, Ždírec nad Doubravou

Hamederová Martina
Dostálová MARTINCOVÁ
Ivana

Jižní 655, Ždírec nad Doubravou 58263
Náměstí 9. května 347, Ždírec nad
Doubravou 582 63
Nad Řekou 547,Ždírec nad Doubravou
58263
Květinová 118, Ždírec nad Doubravou
58263

Uchytilová Ivana
Dočekalová

Lenka

Fikarová Olga
Horáková Eva
Kalinová Ivana
Mastilová Mikanová
Dana
Odvárková Jitka
Pálková Hana
Šustrová Kateřina
Exnerová Jitka
Vařejčková
Vašíček

Monika

Miloš

Nikl Bohumír
Málková Marie

1

Žďárská 24, Ždírec nad Doubravou 58263

Jižní 623, Ždírec nad Doubravou 58263
Ke Stadionu 133, Ždírec nad Doubravou
58263
Na Kopaninách 407, Ždírec nad
Doubravou 58263
Na Rozcestí 10, Ždírec nad Doubravou
582 63
Nad Řekou 604, Ždírec nad Doubravou
58263
S. května 167, Ždírec nad Doubravou 582
63
Spojovací 405, Ždírec nad Doubravou
Nad Řekou 603, Ždírec nad Doubravou
582 63
Nový Studenec 134, Ždírec nad
Doubravou 582 63
Náměstí 9. května 671, Ždírec nad
Doubravou 58263
Nad Řekou 595, Ždírec nad Doubravou
58263
K Doubravce 642, Ždírec nad Doubravou
582 63
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dle prukazu totoznostl zkontroloval .
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z~ pňs č.

1V

1/2017

u schůze kont~olni ~ge

Spolku

Přátellé

školy ve Zdirci nad Doubravou
ze dne 1.3.2017

~---

Program

schůze:

1) Volba

předsedy

kontrolní komise
...............

2) Diskuse

1. Volba

předsedy

kontrolní komise

Nově zvolení členové kontrolní komise ve složeni paní Hana Št'astná, nar. 26.2.1975, bytem Ve
Vilkách 535, 582 63 Ždírec nad Doubravou, paní Ing. Monika Šudomová, nar. 19.2.1979,
bytem Na Balkáne 649, 582 63 Ždírec nad Doubravou a pan Ing. Bohumír Nikl, dat. nar.
2.7.1964, bytem Nad Řekou 595, 582 63 Ždírec nad Doubravou v souladu se Stanovami
Spolku Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou zvolili veřejným hlasováním za předsedu
kontrolní komise paní Hano__Št'astnou. Nově zvolená předsedkyně prohlašuje, že souhlasí s
výkonem funkce předsed}4ťóntrolní komise.

Hlasování: pro 3, proti - , zdržel se -

2. Diskuse
Během

diskuse se

nově

zvolení

členové

činnosti.

Předsedkyně

komise:

Člen komise:

Člen komise:

Ve Ždírci nad Doubravou dne 1.3.2017

kontro]ni lwmise dohodli na dalším

průběhu

své

