Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Korálek, Bobkova 766, 198 00 Praha 9

Zápis z dílčích schůzí Spolku rodičů a přátel
Mateřské školy Korálek

Datum a místo konání dílčích schůzí:
13. 9. 2021 a 14. 9. 2021, MŠ Korálek, Bobkova 766/10, 198 00 Praha 9

Svolavatel:
Tereza Kučírková, Dis. – předseda spolku

Přítomni:
členové spolku:
hosté: pedagogický sbor MŠ Korálek v čele s ředitelkou MŠ Bc. Olgou Štěpánkovou

Program:
1. Zahájení schůze, vyplnění přihlášek do Spolku, vyplnění prezenční listiny
2. Schválení programu
3. Volba orgánů Spolku (výbor, delegáti, kontrolní komise)
4. Zpráva o dosavadní činnosti a hospodaření spolku a projednání rozpočtu a finančního plánu spolku
na následující období
5. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
6. Projednání a schválení rozpočtu a finančního plánu spolku na rok 2021/2022
7. Závěr členské schůze
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Průběh jednání:
1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných
Dílčí schůze zahájila Tereza Kučírková, předseda spolku. Celkem 116 přítomných se zapsalo do listiny
prezenčních listin. Všichni zapsaní jsou členy spolku. Noví členové odevzdali k rukám předsedy
vyplněné přihlášky ke členství ve spolku. Spolek má celkem 216 členů. Počet hlasů přítomných
představuje více jak 50 % všech hlasů. Předsedou bylo konstatováno, že členská schůze je
usnášeníschopná a její usnesení jsou závazná.

2. Schválení programu
Předseda spolku nechal hlasovat o schválení obsahu programu členské schůze.
PRO: 116

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení 1: Přítomni schválili program navržený Terezou Kučírkovou (viz. výše).

3. Volba orgánů Spolku
Výbor
Do výboru se rozhodli kandidovat:
paní Tereza Kučírková na pozici předsedy spolku,
pan Martin Kajínek na pozici místopředsedy Spolku
paní Mgr. Bohumila Čiháková na pozici pokladní

PRO: 116

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení 2: Přítomní zvolili výbor Spolku ve složení:
Předseda – Tereza Kučírková
Místopředseda - Martin Kajínek
Pokladník - Mgr. Bohumila Čiháková
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Kontrolní komise
Do kontrolní komise Spolku se rozhodli kandidovat:
Ing. Kateřina Hornová na pozici předseda kontrolní komise
Olga Tajmrová na pozici člen kontrolní komise
Veronika Řezníčková na pozici člen kontrolní komise

PRO: 116

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení 3: Přítomní zvolili kontrolní komisi ve složení:
Předseda kontrolní komise - Ing. Kateřina Hornová
Člen kontrolní komise - Olga Tajmrová
Člen kontrolní komise - Veronika Řezníčková

4. Zpráva z dosavadní činnosti a hospodaření Spolku za rok
2020/2021
Předsedou byla členské schůzi předložena kopie pokladní knihy a šanon s výdajovými doklady za rok
2020/2021. Předseda členskou schůzi dále seznámil se zprávou kontrolní komise o kontrole
hospodaření Spolku za rok 2020/2021. Následně bylo uděleno slovo hostu – ředitelce MŠ Korálek Bc.
Olze Štěpánkové, která přítomné seznámila s využitím finanční podpory v roce 2020/2021. Předseda
navrhnul členské schůzi schválit zprávu o hospodaření spolku za rok 2020/2021 a nechal o tom
hlasovat. Dále bylo Spolkem odhlasováno využití finančního zůstatku na účtu Spolku: celkem
165.000,-Kč na nákup hraček pro děti.
PRO: 116

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení 4: Přítomní schválili zprávu o hospodaření Spolku a využití zůstatku.

5. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
Předsedou výboru Spolku vyla navržena výše členského příspěvku na Kč 1.500,-/rok. Příspěvky budou
placeny v hotovosti proti příjmovému dokladu v jednotlivých třídách a výběrem budou pověřeny
učitelky, které příspěvky cestou ředitelky školky předají pokladníkovi. Příspěvek lze hradit pololetně
(Kč 750,-/půl roku). Splatnost příspěvku je do konce září 2021, v případě pololetního splácení je druhá
splátka do konce února 2022. Předseda nechal hlasovat o návrhu výše a splatnosti příspěvku.

PRO: 116

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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Usnesení 5: Přítomní schválili členské příspěvky ve výši Kč 1. 500,-/rok. Příspěvky budou
placeny v hotovosti proti příjmovému dokladu v jednotlivých třídách a výběrem budou
pověřeny učitelky, které příspěvky cestou ředitelky školky předají pokladníkovi. Příspěvek
lze hradit pololetně (Kč 750,-/půl roku). Splatnost příspěvku je do konce září 2021,
v případě pololetního splácení je druhá splátka do konce února 2022.

6. Projednání a schválení finančního plánu na rok 2021/2022
Předseda členskou schůzi seznámil s finančním plánem podpory na rok 2021/2022. Následně bylo
uděleno slovo hostu – ředitelce MŠ Korálek Bc. Olze Štěpánkové, která přítomné seznámila
s podrobnými informacemi o plánu na využití podpory v roce 2021/2022.
Předseda navrhnul členské schůzi přijmout tento plán jako finanční plán spolku, (plán je přílohou
zápisu) a nechal o tom hlasovat.

PRO: 116

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení 6: Přítomní přijali a schválili předložený finanční plán spolku na rok 2021/2022.

7. Závěr
Úkoly




Noví členové orgánů Spolku sepíší čestné prohlášení k výkonu své funkce, podpisy na
čestném prohlášení nechají úředně ověřit a prohlášení předají předsedovi Spolku
(náklady na ověření písemností nese Spolek), doklad o nákladech mohou předložit
pokladníkovi k proplacení.
Předseda výboru zajistí po obdržení čestného prohlášení, doplnění zápisu Spolku do
Spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Žádné dotazy nebyly vzneseny, předsedkyně Tereza Kučírková tak poděkovala přítomným za
účast na členské schůzi Spolku a schůzi ukončila.

Zapsala Tereza Kučírková dne 20. 9. 2021
Zápis obsahuje celkem 5 stran.
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Schválila Tereza Kučírková, předseda Spolku
Datum a podpis :

Zápis ověřil……………………………………….., člen kontrolní komise Spolku
Datum a podpis:
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