
Zápis z páté členské schůze 30. 11. 2015 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Po uplynutí doby určené ve stanovách OS V Remízku se schůze stala usnášeníschopnou 

v počtu členů, kteří se dostavili a bylo přikročeno k projednání programu: 

Program: 

1. Projednání návrhu stanov Spolku rodičů V Remízku, z.s. 

   Byla projednána úprava bodu 6.3 návrhu – vypuštěna formulace „alespoň ½ hlasů 

všech členů spolku“ a nahrazena formulací „ účast všech členů výkonného výboru“ 

  Všechny ostatní diskutované návrhy změn byly přijaty tak, jak byly uvedeny v návrhu 

stanov. 

  K projednání s ředitelem FZŠ a MŠ Barrandov II: jakým způsobem lze naložit 

se jměním spolku v případě zániku spolku  - je možný převod penězi školu? 

Hlasování o upraveném návrhu stanov: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh stanov Spolku rodičů V Remízku, z.s. byl přijat. 

 

2. Převod vnitřních předpisů OS V Remízku na Spolek rodičů V Remízku, z.s. 

Všechny dříve schválené vnitřní předpisy OS V Remízku přechází na Spolek rodičů 

V Remízku, z.s. v nezměněném znění. 

Hlasování o převodu vnitřních předpisů: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Převod vnitřních předpisů OS V Remízku na Spolek rodičů V Remízku, z.s. byl přijat. 

 

3. Převod majetku OS V Remízku na Spolek rodičů V Remízku, z.s. 

  Veškerý majetek OS V Remízku přechází na Spolek rodičů V Remízku, z.s. ke dni 

vzniku spolku. 

Hlasování o převodu majetku: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Převod majetku OS V Remízku na Spolek rodičů V Remízku, z.s. byl přijat. 

 

4. Zvolení členů výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku 

  Za členy výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. byli navrženi: Kateřina 

Bejčková, Martin Chvál, Zuzana Rauchová, Barbora Tesková a Dana Tůmová. Navržení 

členové se svou nominací souhlasili. 

Hlasování o členech výkonného výboru: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Složení výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. bylo přijato. 

  Členové výkonného výboru zvolili za předsedkyni výkonného výboru Barboru 

Teskovu. 

 

5. Projednání rozpočtů za r. 2014, 2015 a 2016 

  Bylo projednáno plnění rozpočtu za r. 2014 včetně závěrečné kontrolní zprávy. 

Hlasování o plnění rozpočtu za r. 2014: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Plnění rozpočtu OS V Remízku za r. 2014 bylo schváleno. 

 



Bylo projednáno předběžné plnění rozpočtu za r. 2015. 

Hlasování o plnění rozpočtu za r. 2015: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Předběžné plnění rozpočtu OS V Remízku za r. 2015 bylo schváleno. 

 

Byl projednán návrh rozpočtu na r. 2016. 

Hlasování o návrhu rozpočtu na r. 2016: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Návrh rozpočtu Spolku rodičů V Remízku, z.s. na r. 2016 byl schválen. 

 

6. Zprávy o výsledku činnosti OS V Remízku za rok 2014 a 2015  

  Přítomní byli seznámeni se zprávou o výsledku činnosti OS V Remízku za rok 2014 a 

předběžnou zprávou za r. 2015. Ve zprávách byly zahrnuty údaje k poskytnutým grantům. 

Hlasování o zprávách o činnosti OS V Remízku za r. 2014 a 2015: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Zprávy o činnosti OS V Remízku za r. 2014 a 2015 byly schváleny. 

 

7. Půjčka pro bratry Váhovy na adaptační kurz 

  Byla projednána půjčka paní Váhové na uhrazení adaptačního kurzu pro její dva syny, 

kteří navštěvují 6. ročník naší školy. Bylo schváleno poskytnutí půjčky ve výši 4.400,- Kč 

(cena kurzu pro 1 dítě 2.200,- Kč). Část půjčky byla uhrazena z peněz, které třída, kterou žáci 

navštěvují, vydělala sběrem papíru (200,- Kč). Zbývajících 4.200,- Kč se pí. Váhová zavázala 

splácet od 01/2016 v měsíčních splátkách po 500,- Kč převodem na účet Spolku rodičů. 

Půjčka byla poskytnuta jako bezúročná. 

 

Hlasování o půjčce: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Půjčka pí. Váhové od Spolku rodičů V Remízku, z.s. byla schválena. 

 

8. Představení možných projektů pro rok 2016 

  Martin Chvál seznámil přítomné s možnosti čerpání financí z evropských fondů na 

některé projekty, které Spolek rodičů ve spolupráci se školou plánuje. Jedná se například o 

úpravu způsobů výuky na 2. stupni základní školy. Na toto téma navrhuje zorganizovat 

besedu s rodiči žáků 5. tříd a vedením školy – téma: budoucí výuka žáků na druhém stupni 

ZŠ. Toto téma již zástupci Spolku projednali s místostarostou MČ Praha 5, p. Šollem, který 

přislíbil spolupráci a finanční podporu ze strany MČ Praha 5. 

  MČ Praha 5 nabízí také možnost inzerce na akce sdružení a články o jeho činnosti 

v časopise Pětka. Zajištěním byla pověřena Zuzana Rauchová. 

  Byla prodiskutována možnost finanční pomoci pro školní družinu při organizování  

příměstských táborů pro žáky školy v době jarních prázdnin. Projednáním možností se ŠD 

byla pověřena Barbora Tesková. 

 

 

        Zapsala:  Zuzana Rauchová, DiS. 

        Zápis ověřila:  Barbora Tesková 


