Zápis z valné hromady ze dne 21.11.2018
Schůze valné hromady Klubu rodičů při ZŠ byla svolána dne 5.11.2018 dle
stanov spolku na 21.11.2018 od 16. hodin v tělocvičně ZŠ Koloveč, která byla
z provozních důvodů školy přesunuta do přístavby této školy. Oznámení valné
hromady bylo zveřejněno na webových stránkách městyse Koloveč a na
webových stránkách školy.
Program
1.
2.
3.
4.

představení výboru Klubu rodičů
seznámení členů se stanovami Klubu rodičů
zpráva o zřízení účtu
stanovení a schválení členského příspěvku

Průběh schůze
Schůzi vedla ředitelka ZŠ Koloveč Mgr. Šeterlová Romana delegovaná paní Bc.
Jindrou Sovkovou.
Představení výboru klubu:
 Bc. Jindra Sovková - předseda
 Zdeňka Gmitterová - pokladní
 Tomáš Střihavka - zapisovatel
 Jana Šindelářová - člen výboru
 Kateřina Herianová- člen výboru
Stanovy a základní listina budou uveřejněny na webu ZŠ Koloveč.
Pro jednotlivé třídy byly navrženy kontaktní osoby:
1. třída - Jindra Sovková
2. třída - Tomáš Střihavka
3. třída - Alena Gabrielová
4. třída - Jana Šindelářová
5. A - Kateřina Herianová
5. B - Jindra Sovková
6. třída - Alena Gabrielová
7. třída - Zdeňka Gmitterová
u 8. a 9. třídy budou jejich kontaktní osoby upřesněny.
Kontaktovat členy výboru je možné e-mailem: krkolovec@seznam.cz,
popřípadě osobně.

Zaniklá SRPDŠ měla na účtu 7 552 Kč, pan advokát Mgr. Ing. Jan Lerch
zapsaný pod číslem 4800 v seznamu české advokátní komory si za své služby
naúčtoval částku 7 200 Kč bez DPH a zároveň poskytl spolku peněžní dar (slevu
4 700 Kč). Částka k úhradě tedy po započtení DPH činila 3 025 Kč, která byla
uhrazena dne 6. 11. 2018.
7 552 Kč ze zaniklého SRDPŠ byla dne 6.11.2018 vložena v částkách 4 000 Kč
a 3 552 Kč na transparentní účet u Raiffeisen bank, která je veřejnosti dostupná
k nahlédnutí. Ke dni 21.11.2018 byl na účtu zůstatek peněz ve výši 4 527 Kč.
Členský příspěvek byl stanoven ve výši 300 Kč na pololetí s tím, že první
pololetí má být zaplacené do 31. 12. 2018. Platbu je možno uskutečnit buď u
jednotlivých třídních učitelů a nebo přes účet, který je zveřejněn na webu školy
v sekci Klub rodičů.
V závěrečné diskuzi se nikdo nevyjádřil.
Zapsal: T. Střihavka
Zápis ověřil: K. Herianová
Předsedkyně: Bc. J. Sovková

