
Zápis z členské schůze Spolku 
 

Datum a místo konání členské schůze:  24.1. 2018  Hnojník 

 

Svolavatel:      Gabriela Caletková  a Bohdana Godulová 

Přítomni:                                                                    9 členů výboru SRPŠ 

       hosté:  Bc.Dagmar Martínková, Soňa  Ottová, 

       Mgr Dagmar Tobolová 

 

Body jednání: 
 

1) Volba nového předsedy / předsedkyně SRPŠ 

2) Schvalování žádostí  ZŠ a MŠ Hnojník o příspěvky z fondů SRPŠ 

3) Plánování Karnevalu – tomboly, občerstvení 

 

Průběh jednání: 

 
Schůzi zahájila paní Gabriela Caletková, která přítomné seznámila se svým záměrem odstoupit z 

funkce předcedy SRPŠ. 

 

Poté do diskuse vstoupila paní Dagmar Martínková, která vyslovila svou nespokojenost  

s finančními příspěvky pro MŠ. 

 

Usnesení č.1: Peníze vydělané jednotlivými třídami na Vánočním jarmarku či peníze vydělané na 

akcích, které jsou samostatně pořádány MŠ Hnojník bez účasti SRPŠ, jako např. Pasování 

předškoláků, se formou příspěvku z fondů vždy vyplácí zpět konkrétní třídě či MŠ v závislosti na 

výši výdělku. 

 

 

V diskusi o hospodaření spolku byla paní Gabrielou Caletkovou a paní Dagmar Martinkovou 

vyslovena nedůvěra pokud jde o hospodaření spolku a nakládání s finančními prostředky, stejně tak 

jako byly vysloveny pochyby o metodách schvalování příspěvků z fondů SRPŠ, které jsou 

schvalovány třídními důvěrníky spolku na členských schůzích nebo formou e-mailové komunikace 

tj. metodou per rozlam, jež je ukotvena ve Stanovách spolku (sekce V. Demokratické principy  

v činnosti spolku). 

 

Přítomnými hosty byla vyslovena nedůvěra v účetní schopnosti pani Soni Kellerové, zejména 

pokud jde o celkovou částku, která se vydělala na Radovánkách 2017, a pokud jde o příspěvky na 

akce MŠ, jako  jsou různá divatední vystoupení, Milulášská nadílka  či vystoupení kouzelníka. 

 

Usnesení č.2: Po nepříjemné jednostranné diskusi se paní Soňa Kellerová rozhodla odstoupit  

z funkce pokladník – hospodář spolku ke dni 30.6. 218. Tímto bude tato funkce neobsazena. 

 

 

Usnesení č.3: Rovněž zůstává neobsazena funkce předsedy SRPŠ po písemném předložení žádosti 

o uvolnění z funkce paní Gabrielou Caletkovou. 

 

 

Usnesení č.4 : Na základě odstoupení paní Caletkové a Kellerové, není spolek schopen vykonávat 

svou funkci, zejména pokud jde o vedení účetnictví spolku, odevzdávání daňových přiznání a 

jednání s Finančním úřadem. 



 

Účetnictví SRPŠ od vzniku spolku je všem členům spolku k dispozici k nahlédnutí či kontole. 

 

Usnesení č.5: Paní Kellerová ještě odevzdá Finančnímu úřadu daňové přiznání za rok 2017 a 

celkově uzavře účetnictví spolku ke dni 30.6. 2018.  

 

Usnesení č. 6: Místopředseda spolku pan Aleš Guziur a PR spolku paní Bohdana Godulová rovněž 

podají písemné odstoupení ze svých funkcí ke dni 30.6. 2018.  

 

Usnesení č. 7: Pokud  nebudou obsazeny funkce výkonného orgánu spolku, spolek zaniká a jeho 

činnost bude ukončena. O této skutečnosti budou všichni členové spolku písemně vyrozuměni 

pozvánkou na „Mimořádnou členskou schůzi“, na které budou dány všechny funkce k dispozici a 

proběhne volba nového statutárního orgánu. 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu mimořádné situace, jež nastala v průběhu jednání, nedošlo k projednávání bodů 1 – 3. 

 

 

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová     

 

 

 

V Hnojníku dne 25.1. 2018 

 

 

 

 

 

 


