Zápis z členské schůze
Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany, Hvožďany 2, IČ 42731917
Termín konání: 3.11.2015 od 16.00 hod.
Místo konání: budova ZŠ Hvožďany, 1.patro, učebna 8. ročníku
Přítomni:
viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba členů výboru Spolku – volba předsedy, místopředsedy a pokladníka
4. Volba revizní komise – předseda a dva členové
5. Informace o stavu financí
6. Schválení rozpočtu
7. Různé
Průběh jednání:
1. Zahájení
Členskou schůzi zahájila pí Kmůchová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny. Je přítomna nadpoloviční
většina členů, tudíž je členská schůze usnášeníschopná.
2. Schválení programu
Přítomní členové schválili navržený program členské schůze.
3. Volba členů výboru Spolku – volba předsedy, místopředsedy a pokladníka
V souladu s novými stanovami proběhla volba výboru:
Petra Kmůchová – předsedkyně, Jitka Schořovská – místopředsedkyně, Martina Štiková - pokladník.
4. Volba revizní komise – předseda a dva členové
Návrh: Markéta Vondrášková, Martina Stoklasová, Pavla Maršíková
V souladu s novými stanovami proběhla volba revizní komise
Markéta Vondrášková – předseda, Martina Stoklasová – člen, Pavla Maršíková - člen
5. Zpráva o stavu financí k 1.9.2015
- zůstatek v pokladně: 4 947,- Kč zůstatek na účtu: 4 909,- Kč
6. Schválení rozpočtu
Rozpočet pro školní rok 2015/2016 byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými.
7. Různé:
- předsedkyně výboru seznámila členy schůze s připravovaným plesem SRPD, který je naplánovaný na
6.2.2016
- k tanci a poslechu je zajištěna hudební skupina ASFALT z Přeštic
- přítomné byly seznámeny s úkoly, které je potřeba splnit pro hladký průběh organizace a
uskutečnění plesu
- cena vstupenky – v předprodeji 70,- Kč, na plese 100,- Kč
- další informace budou zaslány všem členům prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou
Členská schůze pověřuje paní Petru Kmůchovou – předsedkyni výboru zasláním upravených a odsouhlasených stanov
Městskému soudu v Praze k zápisu změn.
Ve Hvožďanech dne 3.11.2015

Zapsal:

Ověřovatel zápisu:

Kmůchová Petra

Schořovská Jitka

HY0E-7XK-J384R.

