
Zápis z členské schůze Spolku 

 
 

Datum a místo konání členské schůze:  22. 9. 2015 Hnojník 

 

Svolavatel:      Spolek rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ  

       Hnojník 

 

Přítomni:                                                                   Rodiče žáků a učitelé Masarykovy ZŠ a MŠ  

       Hnojník 

                                                                                  (v počtu cca 70 rodičů a 10 učitelů) 

 

 

Body jednání: 

 

1) Seznámení se znovu obnovením Spolku rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník a 

jeho plánovanou činností a cíly. 

2) Volba  předsedy, místopředsedy a hospodáře - pokladníka Spolku. 

3) Změny stanov spolku 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Schůzi zahájila  a úvodní proslov pronesla paní ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 

Mgr. Dagmar Tobolová. 

Poté bylo slovo předáno stávající předsedkyní Spolku paní Mgr. Evě Finkeové, která rodiče 

seznámila s plánovanou činností nového spolku, jeho cíly a spolupráci s  Masarykovou ZŠ a 

MŠ Hnojník. 

 

2. Následně bylo slovo předáno paní Bc. Bohdaně Godulové, která dle Stanov Spolku, článek 

11 o funkčním období všech volených orgánů spolku, zahájila volbu Statutárního orgánu 

Spolku – předsedy, dále pak místopředsedy a hospodáře - pokladníka Spolku. 

 

Usnesení č.1:  Přítomni zvolili Statutární orgán Spolku pro správní rok, jenž začíná 1. září 

2015 a končí 31.srpna 2016.  Předsedkyní spolku byla všemi hlasy zvolena Mgr. Eva 

Finkeová.  Proti 0 rodičů, 1 rodič se zdržel hlasování. 

 

 

Usnesení č.2: Přítomni zvolili pana  Aleše Guziura místopředsedou spolku. V nepřítomnosti 

předsedy přecházejí všechna jeho práva na místopředsedu.    

Pro všichni rodiče, proti 0 rodičů, 1 rodič se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č.3:  Hospodářem - pokladníkem spolku pro správní rok, jenž je zároveň  účetním 

obdobím pro interní potřeby spolku, byla zvolena paní Soňa Kellerová. Hospodář a pokladní 

spolku je oprávněný jednat, vystupovat a právně jednat jeho jménem. Má podpisové právo 

ve všech věcech, týkajících se spolku. Realizuje rozhodnutí členské schůze. Pro byli všichni 

rodiče, proti 0 rodičů, 1 rodič se zdržel hlasování.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Změny stanov spolku. 

 

Usnesení č.4:  II. Členství, práva a povinnosti členů, článek 6 bod 3 

Členství vzniká okamžikem zaplacení členských příspěvků. 

 

Usnesení č.5: III. Orgány spolku, článek 10 bod 5 

Volí a odvolává předsedu, místopředsedu a hospodáře – pokladníka spolku. 

 

Usnesení č.6: III. Orgány spolku, článek 10 bod 6 

Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda, hospodář – pokladník  

a tiskový mluvčí. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku i další 

členové výboru. 

 

Usnesení č.7: III. Orgány spolky, článek 11 bod 2 

Funkční období všech volených orgánů spolku končí volbou nových orgánů spolku na 

  první členské schůzi následující správní rok.  

 

Usnesení č.8: V. Demokratické principy v činnosti spolku, článek 14 bod 2 

Usnesení přijímá členská schůze nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů spolku. 

 

 

 

 

Zápis provedla: Bc. Bohdana Godulová 

V Hnojníku dne: 30. 9. 2015 

 

 

Mgr. Finkeová Eva 

předseda spolku 


