Zápis schůze valné hromady
Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny
Ve Křtinách dne 19. 03. 2018

Přítomni:
Počet členů Spolku ke dni konání schůze: 20
Přítomno 17 členů Spolku (viz. podpisový arch)
Valná hromada je usnášeníschopná.
Zapsal: Valná hromada pověřila zápisem Petra Lukáše
Zápis ověřila: Valná hromada pověřila ověřením zápisu paní Simonu Šilhánkovou

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2017 a roční účetní závěrka hospodaření
Schválení hospodářského výsledku Spolku
Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za 2017
Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků Spolku k 31. 12. 2017
Schválení plánu činnosti Spolku na kalendářní rok 2018
Schválení rozpočtu Spolku na kalendářní rok 2018
Různé, diskuse
Závěr

Ad 1/ Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2017 a roční účetní závěrka
hospodaření
Přednesena výroční zpráva o hospodaření a roční účetní uzavírka hospodaření pro rok 2017
správcem sdružení paní Vandasovou. Náklady celkem 140.001,63 Kč včetně odpisu za
keramickou pec, výnosy celkem 82.696,75 Kč. Hospodářský výsledek (ztráta) 57.304,88 Kč.
Detaily uvedeny ve „Výroční zprávě o hospodaření Spolku za rok 2017“ včetně roční účetní
závěrky.
Valná hromada Spolku bere na vědomí bez připomínek.
Ad 2/ Schválení hospodářského výsledku Spolku
Schválení hospodářského výsledku za rok 2017- ztráta ve výši 57.304,88 Kč.
Hlasování valné hromady: pro 17, zdržel: 0, proti: 0.
Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek Spolku za rok 2017.
Ad 3/ Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2017
Paní Jarmila Ištoková přednesla zápis zprávy revizní skupiny ze dne 9. 3. 2018 k hospodaření
za rok 2017 z kontroly hospodaření provedené 9. 3. 2018. Nebyly zjištěny žádné nedostatky,
účetnictví vedeno dle platné legislativy. Finanční detaily jsou uvedeny v dokumentu “Zpráva
o hospodaření Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny za rok 2017“.
Valná hromada Spolku bere na vědomí.
Ad 4/ Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků Spolku
k 31. 12. 2017
Elektrická keramická pec a domeček s podkrovím s přidělenými inventarizačními čísly dle
zápisu inventarizační komise. Pec je v provozu v místnosti dílen (č. dv. 258), domeček
s podkrovím ve třídě Modrásci v MŠ (č. dv. 147), taburety na 1. stupni ZŠ, a výstavní skříňky
v relaxačním koutku 2. stupně ZŠ, 2 ks videotelefonu ve ŠD. Celkový majetek v hodnotě
139.463,- Kč. Detaily uvedeny v „Protokolu o inventarizaci hospodářských prostředků Spolku
k 31. 12. 2017.“
Valná hromada Spolku bere na vědomí.

Ad 5/ Schválení plánu činnosti Spolku na 2018
Rada Spolku připravila návrh činnosti na rok 2018 (viz příloha):
 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 valné hromady: pro 17, zdržel: 0, proti: 0.
Valná hromada Spolku schvaluje plán činnosti na rok 2018.
Ad 6/ Schválení rozpočtu na rok 2018
Rada Spolku navrhuje následující rozpočet pro rok 2018.
Zůstatek z 2017: 17.949,08 Kč
Plánované příjmy:
 Sběr starý papír (4x): 35.000,-Kč
 Sběr kaštany (1x): 1.500,-Kč
 Sponzorské dary: 10.000,-Kč
 Příspěvky členů: 2.500,-Kč
 Výtěžek z akcí Spolku: 25.000Kč
Příjmy celkem: 91.949,08 Kč
Plánované výdaje:
 Odměny žákům: 20.000,-Kč
 Cestovné pro žáky 5.000,-Kč
 Za správu Spolku (300Kč / měsíc) 3.600,-Kč
 Materiál na zájmovou činnost 15.000,-Kč
 Poplatky bance 1000,-Kč
 Materiálně-technické vybavení pro školu 47.338,08,- Kč
Výdaje celkem 91.949,08,-Kč
Hlasování valné hromady: pro 17, zdržel: 0, proti: 0.
Valná hromada Spolku schvaluje rozpočet na rok 2018.
Ad 7/ Různé
 Diskuse o zájmových kroužcích, možnosti získávání vedoucích.
 Možnosti keramických dílniček – možnost dílniček ke Dni matek.
Ve Křtinách dne 19. 3. 2018
Zapsal:
RNDr. Petr Lukáš
Zápis ověřila: Simona Šilhánková

