
Zápis z členské schůze Spolku Říčanský potůček

Datum konání:  10. 7. 2017

Schůze se zúčastnilo 6 členů, 2 členové se omluvili,  72 členů se nezúčastnilo.

Projednávané body:

1. Informace o přijetí nových členů
2. Schválení výše členského příspěvku a jeho splatnosti na nový školní rok
3. Diskuse a projednávání návrhů jednotlivých členů
4. Volba výkonného výboru
5. Dotazy, diskuze

Předseda sdružení,  Vladimíra Suchá, svolala tuto členskou schůzi  v náhradním termínu z důvodu
malého počtu zúčastněných členů v termínu řádném. Poněvadž se jednalo o druhý, náhradní termín
členské  schůze,  byla  členská  schůze  usnášeníschopná  v jakémkoliv  počtu.  Z tohoto  důvodu
prohlásila Vladimíra Suchá členskou schůzi za usnášeníschopnou.

1. Předseda Vladimíra Suchá informovala o přihláškách nových členů.
Pro přijetí dle přihlášek hlasovalo 6 členů, 0 se zdrželo, 0 bylo proti.
Tito členové byli jednomyslně přijati.

2. Vladimíra Suchá navrhuje na školní rok 2017/2018 členské příspěvky ve výši  1200 Kč. Tato
částka bude splatná pololetně – 600 Kč do 15. 9. 2017 a 600 Kč do 15. 2. 2018.
Stejně jako loni bude vytvořen jmenný seznam dětí s variabilními symboly a s číslem běžného účtu,
kam se bude členský příspěvek zasílat.  Tento seznam bude viset  na nástěnkách a na webových
stránkách  MŠ nejpozději  10.  9.  2017.  Členský  příspěvek  je  možné  také  uhradit  hotově  přímo
v mateřské škole. Po domluvě je možné domluvit individuální placení členského příspěvku. Každý
člen je povinen včas členský příspěvek zaplatit.
Pro hlasovalo 6 členů, 0 proti, 0 se zdrželo. 
Schváleno

3. Petra Desová navrhuje mimořádnou jednorázovou odměnu za vedení účetnictví Petře Kopečné ve
výši 2000 Kč. Vyplaceno bude do srpna 2017.
Pro 6 členů, 0 členů proti. Schváleno. 

4. Vladimíra Suchá navrhuje jako členy výkonného výboru některé nové členy. Končí Eva Goldová,
Jana Saláková a  Dana Korotvičková (jejich děti  odchází  do ZŠ) a Vladimíra Suchá (na vlastní
žádost)
Za třídu Rybičky Kateřinu Kobáňovou a Marcelu Pitelovou
Za třídu Ráček Karla Hricha a Janu Havelkovou + stávající Kristýna Novotná
Za třídu Žabky zůstává Petra Desová a Petra Kopečná
  
Výkonný  výbor  se  sejde  co  nejdříve  a  zvolí  si  ze  svého  středu  předsedu,  místopředsedu  a
pokladníka.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno



5. V diskuzní  části  se  probraly možnosti  naložení  se  zůstatkem peněz  na  účtu  Spolku.  Budou
nakoupeny hygienické pomůcky, zásobníky na mýdlo a sportovní potřeby.

Zapsal: Vladimíra Suchá
Ověřil: Eva Goldová

Přílohy:
Prezenční listina ze dne 10. 7. 2017


