Zápis schůze valné hromady OS při ZŠ a MŠ Křtiny
Ve Křtinách dne 13. 03. 2014

Přítomni:
14 členů OS (viz. podpisový arch)
Zapsal: Petr Švenda
Zápis ověřila: Kamila Drápelová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Změny v názvu a stanovách OS dle nového občanského zákoníku
Vyjádření revizní skupiny k hospodaření za 2013
Výroční zpráva a účetní uzavírka k 31.12.2013
Inventarizace majetku
Plán činnost na 2014
Finanční plán na rok 2014
Různé

Přílohy:
Součástí písemného zápisu jsou tyto přílohy:
• Zpráva o hospodaření OS při ZŠ a MŠ Křtiny za rok 2013
• Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013
• Roční účetní závěrka za rok 2013
• Plán činnosti OS na rok 2014
• Rozpočet OS na rok 2014
RNDr. Petr Lukáš informoval o schůzi rady OS ze dne 3.3.2014, připraveném plánu
pro valnou hromadu OS. K dnešnímu datu je členem OS 26 osob, valná hromada je
při 14 členech tedy usnášeníschopná.

Ad 1/ Změny v názvu a stanovách OS dle nového občanského zákoníku
Název musí obsahovat název spolku. Nově navržený název: „Spolek rodičů a přátel
školy při ZŠ a MŠ Křtiny“.
Hlasování valná hromada o změně názvu: pro 14, zdržel: 0, proti: 0.
Pí. Opletalová projde změny obč. zák. a připraví společně s radou OS podklady pro
převod OS na Spolek. U rejstříkového soudu podání plánováno pro podzim 2014 po
valné hromadě 2014. Valná hromada volební na září 2014. Změna statutu dle
zákona o korporacích na neziskovou organizaci (umožní např. možnost odepsání
sponzorského daru s odpočtem ze základu daně).

Ad 2/ Vyjádření revizní skupiny k hospodaření za 2013
Pí. Opletalová přednesla zápis revizní zprávy ze dne 3.3.2014 pro rok 2013. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky, účetnictví vedeno dle platné legislativy. Finanční detaily
jsou uvedeny v dokumentu “Zpráva o hospodaření OS při ZŠ a MŠ Křtiny za rok
2013“.
Valná hromada OS bere na vědomí.

Ad 3/ Výroční zpráva a účetní uzavírka k 31.12.2013
Přednesena výroční zpráva o hospodaření a roční účetní uzavírka hospodaření pro
rok 2013. Náklady celkem 11959 Kč, výnosy celkem 62922.38 Kč. Hospodářský
výsledek OS je tedy kladný ve výši 50963.38 Kč.
Valná hromada OS bere na vědomí.

Ad 4/ Inventarizace majetku OS k 31.12.2013
Pouze elektrická pec s přiděleným inventarizačním číslem dle zápisu inventarizační
komise. Pec je v provozu a používána.
Valná hromada OS bere na vědomí.

Ad 5/ Schválení plánu činnosti OS na 2014
Rada OS připravila návrh činnosti na rok 2014:
• Zisk materiálních prostředků z grantu, darů apod.
• Organizační pomoc při zajištění akcí ZŠ a MŠ
• Organizovat sběry starého papíru a kaštanů
• Zlepšovat materiální a technické vybavení školy
• Odměny žákům, příspěvky adaptační pobyt, LVK, materiální zabezpečení
aktivit školy
Hlasování valná hromada: pro 14, zdržel: 0, proti: 0.
Valná hromada OS schvaluje plán činnosti na rok 2014.

Ad 6/ Návrh rozpočtu na rok 2014
Rada OS navrhuje následující rozpočet pro rok 2014.
Zůstatek z 2013: 17686.37 Kč
Plánované příjmy:
• Sběr starý papír (5x): 25000Kč
• Sběr kaštany (1x): 1000Kč
• Sponzorské dary: 10000Kč
• Příspěvky členů: 3600Kč
• Výtěžek z akcí OS: 5000Kč
Příjmy celkem: 62286.38 Kč
Plánované výdaje:
• Odměny žákům: 20000Kč
• Cestovné pro žáky 5000Kč
• Za správu OS (300Kč / měsíc) 3600Kč

• Materiál na zájmovou činnost 5000Kč
• Poplatky bance 500Kč
• Materiálně-technické vybavení pro školu 28186.38Kč
Výdaje celkem: 62286.38Kč
Hlasování valná hromada: pro 14, zdržel: 0, proti: 0.
Valná hromada OS schvaluje rozpočet.

Ad 7/ Různé
• Vybízet členy OS, aby dávali podněty pro další investice a akce OS
o Návrhy: úprava jídelních stolů, skřínky pro každého žáka místo klecí,
interaktivní koberec (simulace dopravní situace)
• Umístit seznam potenciálních investic na web OS
o Zjištění podpory od členů a širší komunity
o Výzva: Napište nám, co si myslíte (na e-mail) a co byste preferovali,
případně co dalšího
• Návrh: Vlastní prodejní výstavka prací dětí (např. keramika)
• Zkusit získat někoho na starání se o motivaci k příspěvkům a pomoci při
organizaci akcí. Cílenější kampaň na konkrétní nákup nebo akci. Výzva
členům OS.
• Propagace úspěšných projektů (nyní pec a odměny žákům)
o Propojit s aktualitou, co se s pecí dělá
o Cestovné na UNESCO žákovskou ekologickou konferenci
o Příspěvek na dětský karneval
• K pozvánkám na valnou hromadu OS připojit návratku

13.3.2014 ve Křtinách
Zapsal:

Petr Švenda ……………….

Zápis ověřila: Kamila Drápelová ……………

