ZÁPIS
ze zasedání valné hromady spolku s názvem
Klub přátel při ZŠ Klenovice na Hané ze dne 8. 6. 2015
Zasedání valné hromady bylo svoláno předsedou Rostislavem Němcem na den 8. 6. 2015 od
16:00 hod do sálu v budově Základní školy Klenovice na Hané. Informace o svolání valné
hromady byla vyvěšena dne 7. 5. 2015 na úřední desce školy a současně byla zveřejněna na
internetových stránkách školy ( www.zsklenovice.cz ).
Přítomni: viz. prezenční listina

K bodu 1. - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil předseda spolku Rostislav Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že dle
stanov plní funkci valné hromady konference delegátů, protože počet členů překročil 80. Dále
konstatoval, že je
přítomno 13 delegátů z celkových 18, valná hromada je tedy
usnášeníschopná. Přednesl návrh předloženého programu a dotázal se přítomných, zda mají
požadavek na doplnění programu.
Program zasedání valné hromady :
1.
Zahájení
2.
Volba výboru, předsedy, místopředsedy a revizorů Klubu přátel při ZŠ
Klenovice na Hané
3.
Informace ke změně právní formy spolku
4.
Různé
5.
Diskuse
6.
Závěr
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Zajíc, Hana Jašurková
Zapisovatelka: Miloslava Šálková
Návrh usnesení: Přítomní delegáti schvalují program zasedání, ověřovatele i zapisovatele
zápisu.
výsledek hlasování: Pro………….13
Proti .............. 0
Zdrželi se…... 0
Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 2. - Volba výboru, předsedy, místopředsedy a revizorů Klubu přátel při ZŠ
Klenovice na Hané
Volba výboru, předsedy, místopředsedy a revizorů probíhá tajnou volbou. Delegáti předložili
návrh jmen, která vzešla z jednání v jednotlivých třídách. Návrh byl podán v tomto znění:

Příjmení a jméno kandidáta

funkce

1.

Hozmanová Tereza

předseda spolku, člen výboru

2.

Šálková Miloslava

místopředseda spolku, člen výboru

3.

Končická Hana

účetní spolku, člen výboru

4.

Jašurková Hana

revizor spolku, člen výboru

5.

Zajíc Vladimír

revizor spolku, člen výboru

6.

Melková Simona

člen výboru

7.

Daniel Karol

člen výboru

Po sečtení výsledků tajného hlasování předseda konstatoval, že všichni navržení kandidáti do
jednotlivých funkcí byli zvoleni nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
Návrh usnesení: Přítomní zvolili výbor spolku ve složení:

Tereza Hozmanová, bytem Ivaň 81,798 23, rok narození 1975
Miloslava Šálková, bytem Ivaň 201, 798 23, rok narození 1978
Hana Končická, bytem Klenovice na Hané 309,798 23, rok narození 1982
Hana Jašurková, bytem Klenovice na Hané 314, 798 23, rok narození 1981
Vladimír Zajíc, bytem Klenovice na Hané 306 , 798 23, rok narození 1976
Simona Melková, bytem Čelčice 200, 798 23, rok narození 1976
Karol Daniel, bytem Ivaň 37, 798 23, rok narození 1977
Předsedkyní spolku byla zvolena Tereza Hozmanová, bytem Ivaň 81, 798 23, rok
narození 1975.
Místopředsedkyní spolku byla zvolena Miloslava Šálková.
Účetní spolku byla zvolena Hana Končická a revizory spolku byli zvoleni Hana Jašurková a
Vladimír Zajíc.
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3. - Informace ke změně právní formy spolku
Rostislav Němec informoval přítomné, že byl zrušen zákon o občanských sdruženích a proto
mají všechna občanská sdružení od 1. 1. 2014 právní formu spolek a musí se řídit novým
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občanským zákoníkem. Z tohoto důvodu je nutné dát do souladu s novým zákonem název
spolku a stanovy spolku. Dnes zvolený výbor bude během školních prázdnin ( červenec a
srpen 2015 ) připravovat nové stanovy, které budou předloženy ke schválení na začátku
školního roku 2015/2016.
Návrh usnesení: Výbor spolku připraví návrh nových stanov spolku. Tento návrh předloží na
prvním zasedání valné hromady na začátku školního roku 2015/2016 ke schválení.
výsledek hlasování: Pro………….13
Proti .............. 0
Zdrželi se…... 0
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4. – Různé
Nově zvolená předsedkyně Tereza Hozmanová sdělila přítomným, že si domluví schůzku
s vedením školy, případně i se zřizovatelem školy, aby si vzájemně ujasnili své cíle a
požadavky.
Požádala rodiče, kteří mají nějaké podněty, či připomínky k úpravě stanov, ať se obrátí na
své třídní důvěrníky, kteří tyto návrhy předloží členům výboru. Pozici třídních důvěrníků by
chtěla ještě více posílit. Třídní důvěrníci by se měli účastnit schůzek výboru, kam by bylo
v případě potřeby přizváno i vedení školy k vyřešení vznesených požadavků. Zároveň doufá
také v pomoc od ochotných rodičů na všech akcích, které Klub přátel pořádá, aby získal
finanční prostředky pro žáky školy.
Dále uvedla, že by chtěla pro snadnější a rychlejší komunikaci zřídit samostatnou e-mailovou
adresu pro Klub přátel školy. Po domluvě s vedením školy bude tato adresa do začátku
prázdnin zveřejněna na internetových stránkách školy.
Paní Martina Vacková poděkovala dosavadnímu předsedovi spolku Rostislavu Němcovi za
jeho dlouholetou práci pro Klub přátel školy.
K bodu 5. – Diskuse K bodu 6. – Závěr
Rostislav Němec poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 16 : 30 hod.

Zápis vyhotoven dne 12. 6. 2015
Zapsala:Miloslava Šálková

……………………………………….

Ověřovatelé: Hana Jašurková

………………………………………..

Vladimír Zajíc

………………………………………..

……………………………………….
Rostislav Něměc
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