
Zápis ze sedmé členské schůze 16. 10. 2017 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

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

Program: 

1.  Předběžná zpráva o výsledku činnosti Spolku rodičů V Remízku za rok 11/2016 - 10/2017  
  Přítomní byli seznámeni s předběžnou zprávou o výsledku činnosti spolku za období 11/2016 
-  10/2017. Ve zprávě jsou zahrnuty údaje k poskytnutým grantům. Do zprávy budou doplněny údaje 
o hospodářském výsledku spolku za rok 2016. Výsledek hospodaření za rok 2016 činí: 26.924,52 Kč. 
Výsledek hospodaření bude převeden na rezervní fond Spolku. 
Hlasování o předběžné zprávě o činnosti spolku za r. 2017: 
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Předběžná práva o činnosti spolku za r. 2016 a 2017 byla schválena. 

 
2.  Schválení čerpání rozpočtu za r. 2017 – k 30. 10. 2017 
  Bylo projednáno plnění rozpočtu za r. 2017 s výhledem do konce r. 2017. Hlasování o plnění 
rozpočtu za r. 2017: 
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Plnění rozpočtu spolku za r. 2017 a hospodářský výsledek byly schváleny. 
 
3.  Projednání rozpočtu na r. 2018 
  Byl projednán rozpočet na r. 2018. 
Hlasování o rozpočtu na r. 2018: 
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Rozpočet Spolku rodičů V Remízku na r. 2018 byl schválen. 
 
4.  Zvolení členů výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku 
  Vzhledem k tomu, že dcera Barbory Teskové už nenavštěvuje FZŠ V Remízku, vzdala se 
Barbora Tesková členství ve výkonném výboru spolku. Za členy výkonného výboru Spolku rodičů 
V Remízku, z.s. byli navrženi: Kateřina Bejčková, Martin Chvál, Eva Šamšová, Veronika Kyzlíková a 
Martina Rohlichová. Navržení členové se svou nominací souhlasili. 
Hlasování o členech výkonného výboru: 
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Složení výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. bylo přijato. 
  
Členové výkonného výboru zvolili za předsedkyni výkonného výboru Kateřinu Bejčkovou s platností 
od 16.10.2017.   
Pro: 4    proti: 0    zdržel se: 0 
Jmenování předsedkyně Spolku rodičů V Remízku, z.s. bylo přijato. 
Kateřina Bejčková se jmenováním souhlasí. 
 
 Členové výkonného výboru jmenovali čestným členem výkonného výboru pro rok 2017 
zodpovědným za granty a projekty rozpracované k 16. 10. 2017 Barboru Teskovou. Čestný člen nemá 
hlasovací právo. 
 
5.  Předání účetnictví spolku a oznámení změn úřadům a bance 
  Vzhledem k tomu, že Kateřina Bejčková, která dosud vedla administraci a účetnictví spolku - 
včetně vyúčtování grantů, byla zvolena jeho předsedkyní, byla vedením účetnictví spolku nově 



pověřena Jitka Káclová, která s tímto telefonicky souhlasila. Účetnictví včetně přístupu k účtu bude 
předáno ke dni 31.12.2017. Jitka Káclová povede účetnictví od 1.1.2018. 
Hlasování o předání vedení účetnictví: 
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Způsob předání vedení účetnictví byl schválen. 
 
Změnu předsedy je potřeba podat na veřejný rejstřík, nahlásit na finanční úřad a banku. V bance je 
potřeba zrušit přístupové právo a podpis paní Barboře Teskové. Přístup k účtu bude zajištěn pro paní 
účetní Jitku Káclovou. 
 
6.  Navržení odměn pro předsedkyni spolku 
  Barboře Teskové byla za vedení spolku a práci na projektech iniciovaných spolkem navržena 
za r. 2017 odměna ve výši 16.000,- Kč za období 1.1.2017 - 16.10.2017. 
Hlasování o přidělení finanční odměny předsedkyni spolku: 
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Finanční odměna předsedkyni spolku byla schválena. 
  Kateřině Bejčkové byla za vedení spolku navržena také finanční odměna. Nová předsedkyně 
se jí vzdala. 
 
5.  Plánované akce do června 2018 
  Byly projednány vhodné termíny pro pravidelné akce spolku. Termíny pro Papírové dny nelze 
předem určit. Byly navrženy: v týdnu od 6.11.2017,  od 19.2.  a  od 21.5.2018 Papírové dny: 
organizace: Veronika Kyzlíková za účasti dalších členů spolku.   
Vánoční pečení: 5. 12. 2017 (případně také 4. 12. 2017) – organizace: Kateřina Bejčková, (pomoc od 
Veroniky Kyzlíkové, Lenky Chvalové, Báry Teskové, Martiny Rohlichové + družina) Těsto do družiny 
připravit už na začátku listopadu 2017 
Velikonoční pomlázkování: v týdnu 19. – 23. 3. 2018 – organizace: Nejedlých, Ratajovi a pí. Holubová 
- těsto do družiny připravit na 1.2.2018 
Knížkování: 14. 5 2018 – organizace: Lenka Chválová 
Termín pro volejbalový turnaj je už určen na 25. 11. 2017. Organizuje  Martin Chval. 
Hlasování o termínech akcí:  
Pro: 8    proti: 0    zdržel se: 0 
Termíny plánovaných akcí byly schváleny. 
 
        Zapsala:  Barbora Tesková 

       Zápis ověřila:  Kateřina Bejčková 

 

Podpisy členů výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku 
 

 

Kateřina Bejčková   ................................................... 

 

Martina Rohlichová   ................................................... 

 

PhDr. Martin Chvál PhD.,  ................................................... 


