Zápis schůze valné hromady OS při ZŠ a MŠ Křtiny
Ve Křtinách dne 25. 09. 2013

Přítomni:
20 členů OS (viz. podpisový arch)
Zapsal: Petr Švenda
Zápis ověřil: Janina Prokešová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace o proběhlé registraci Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny
Informace pro volbu rady sdružení.
Volba rady sdružení a revizní skupiny
Hlasování valné hromady
Diskuze budoucí činnosti pro rok 2013
Různé

Ad 1/ Informace o činnosti přípravného výboru a proběhlé registraci
RNDr. Petr Lukáš informoval o úspěšné registraci občanského sdružení u
Ministerstva Vnitra ČR dne 17.7.2013 pod číslem VS/1-1/93919/13-R., založení účtu
sdružení. Pokud by došlo k zániku OS, tak finanční prostředky i nakoupené vybavení
přechází na ZŠ a MŠ Křtiny. K dnešnímu datu je členem OS 26 osob, valná hromada
je při 20 členech tedy usnášeníschopná.

Ad 2/ Seznámení se stanovami OS a Informace pro volbu rady sdružení
Podány informace pro volbu rady sdružení. Funkční období rady je 1. rok. Podán
popis úkolů jednotlivých funkcí v radě OS. Revizní skupina má min. 2 členy, voleno
na 1 rok, neslučitelné s členstvím v radě OS, podává zprávu valné hromadě (viz.
stanovy dostupné na webu). Volby budou tajné (kroužkování v připravených
archech), nejprve do rady OS, poté do revizní skupiny. Zvolení zástupci mezi sebou
vyberou role (předseda, spravce…), které jsou následně odsouhlaseny valnou
hromadou. Pro zvolení v 1. kole je třeba zisk alespoň 11 hlasů. Pokud by ke zvolení
všech nedošlo, postupně se provádějí další doplňující kola.

Ad 3/ Volba rady sdružení a revizní skupiny
Součet lístků provádí paní učitelky Soldanová a Zedková.
Volba rady OS: 1. kolo, zvoleni pí. Doležalová, pí. Fišerová, p. Smejkal, p. Lukáš
p.Švenda. Další kolo tedy neprobíhá, proběhlo zvolení všech 5 členů rady OS.
Volba revizní skupiny: 1. kolo, zvoleni p. Bula, pí. Opletalová, pí. Prokešová.
Další kolo tedy neprobíhá.

Ad 4/ Návrh činnosti OS a Hlasování valné hromady
1. Odměny žákům: Návrh (p. Lukáš) na vyplácení kompenzace za cestovné a
odměnu za výbornou reprezentaci, často se opakuje, vhodná možnost vyplácení
bez opakovaných setkávání valné hromady. Horní kumulativní limit pro tyto
drobné platby (cestovné, odměny) stanoven na 10 000 Kč za jedno pololetí. Větší
náklady bude odsouhlasovat valná hromada.
Hlasování valná hromada: pro 20, zdržel: 0, proti: 0.
2. Potvrzení rady OS valnou hromadou:
p. Lukáš (předseda), pí. Doležalová (správce), p. Švenda (místopředseda),
členové p. Smejkal a pí. Fišerová.
Hlasování valná hromada: pro 20, zdržel: 0, proti: 0.
3. Potvrzení Revizní skupiny: pí. Opletalová (předsedkyně), členové pí. Prokešová a
p. Bula 1 se zdržel.
Hlasování valná hromada: pro 19, zdržel: 1, proti: 0.
4. Odsouhlasení 300Kč / měsíc odměna pro správce OS (pí. Doleželová). Ostatní
funkce jsou čestné bez nároku na odměnu.
Hlasování valná hromada: pro 20, zdržel: 0, proti: 0.

Ad 5/ Diskuze budoucí činnosti pro rok 2013
•
•
•
•

Příjem OS – dary, dotace, příspěvky
Sběry papíru, kaštanů (4-5x/ročně) apod.
Organizační zajištění sběrů
Cíl: Nákup pece na keramiku. Cena cca od 30tis, paní Prokešová informuje že
pro 35 dětí stačí pec cca za 33tis. Pec může sloužit i pro širší veřejnost.
Předběžně počítáno s cenou do 50tis, bude předložena nabídka.
• Cíl: Odměny žákům za reprezentaci školy a proplácení cestovného.

Ad 6/ Různé
• Dosud vybrané finanční prostředky (k 25.9.2013): 35 800Kč
• Návrh o podání žádosti obci o dotaci na pec, je potřeba dodat do pondělního
jednání (30.9.) zastupitelstva.
• Umístění keramické pece bude vyžadovat vyvedení 380V, není velký problém.
• Možnost získat ČSOB grant pro občanská sdružení (informace pí. Prokešová).
• Školní žákovský časopis: předběžně velký zájem žáků, bude vycházet
především elektronicky, několik málo kusů i tištěně.
• Do Zpravodaje by bylo vhodné připravit krátký článek o vzniku sdružení, číslo
účtu, základní cíle (nutné do konce září).
• Pro ověření správnosti zápisu určena pí. Prokešová.
• Bude zřízena hromadná adresa pro OS. Sběr emailů členů sdružení formou
zprávy na petr@svenda.com (udělá p. Švenda).
• Ve valné hromadě OS jsou v tuto chvíli zástupci všech tříd kromě 7.a 9. třídy.

