
Zápis ze členské schůze Spolku Říčanský potůček

Datum konání:  29. 6. 2021

Schůze se zúčastnilo 5 členů, 5 členů se omluvilo, 78 členů se nezúčastnilo.

Projednávané body:

1. Informace o přijetí nových členů
2. Schválení výše členského příspěvku a jeho splatnosti na nový školní rok
3. Informace o uskutečněných akcích, převedení či vrácení členského příspěvku
4. Volba výkonného výboru
5. Dotazy, diskuze

Předseda sdružení, Kristýna Novotná, svolala tuto členskou schůzi po prvotním informování všech
členů přes e-mailovou zprávu. Jelikož v důsledku nepříznivé epidemiologické situace (COVID-19)
nebylo  možné  svolat  schůzi  do  MŠ,  informovala  Kristýna  Novotná  všechny  členy  o  dění  ve
sdružení  prostřednictvím e-mailu.  Schůzi  svolala  následně do restaurace  Na Návsi  v  Říčanech.
Jelikož  již  byli  všichni  členové  informováni  o  dění  ve  sdružení,  byla  členská  schůze
usnášeníschopná v jakémkoliv počtu. Z tohoto důvodu prohlásila Kristýna Novotná členskou schůzi
za usnášeníschopnou.

1. Předseda Kristýna Novotná informovala o přihláškách nových členů.
Pro přijetí dle přihlášek hlasovalo 5 členů, 0 se zdrželo, 0 bylo proti.
Tito členové byli jednomyslně přijati.

2. Kristýna Novotná navrhuje na školní rok 2021/2022 členské příspěvky ve výši  1200 Kč. Tato
částka bude splatná pololetně – 600 Kč do 30. 9. 2021 a 600 Kč do 15. 2. 2022.
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 k dispozici k nahlédnutí v MŠ a rozeslán
spolu s informacemi o platbě emailem nejpozději 10. 9. 2021. 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 5 členů, 0 proti, 0 se zdrželo. 
Schváleno

3.  Kristýna Novotná informuje o tom, že kvůli nouzovému stavu z důvodu epidemie  COVID-19
byly zrušeny téměř všechny akce. V průběhu školního roku 2020-21 proběhly pouze 2 akce v září.
Spolek přispíval na Mikulášský balíček pro všechny děti a ve 2. pololetí děti jely na výlet do ZOO
Jihlava. Byl vybírán pouze příspěvek za 1. pololetí (600,- Kč). Některým členům byl převeden z
minulého školního roku. Někteří členové požádali o závěrečné vyúčtování a vrácení nevyčerpaného
zůstatku. Těmto bude přeplatek navrácen na účet.
Pro hlasovalo 5 členů, 0 proti, 0 se zdrželo.
Schváleno

4.  Kristýna Novotná  navrhuje nové členy výkonného výboru. Končí Kristýna Novotná (Ráček),
Jana Havelková (Ráček), Zdislava Křížová (Žabky), Jana Perková (Vážky), jejichž děti odcházejí
do ZŠ či jiné MŠ. Jana Janoušková přechází  do třídy Rybičky.
Nově přibyli  2  členové za  třídu  Vážky,  1  za  třídu  Žabky a  1  za  třídu  Ráček.  Ostatní  členové



zůstávají.
Za třídu Žabky zůstává Barbora Cahová, nově Jana Serbová.
Za třídu Rybičky zůstávají Barbora Kučerová, Jana Kaštánková, přechází Jana Janoušková.
Za třídu Ráček zůstává Martina Desová, nově Martina Špičková.
Za třídu Vážky nově Gabriela Adamová a Zuzana Doubravová.

Výkonný  výbor  se  sejde  co  nejdříve  a  zvolí  si  ze  svého  středu  předsedu,  místopředsedu  a
pokladníka.

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno

5. V diskuzní  části  se  probraly  možnosti  naložení  se  zůstatkem peněz  na  účtu  Spolku.  Budou
nakoupeny hygienické potřeby, po domluvě s ředitelkou MŠ případně i další potřeby či pomůcky.
Kristýna Novotná informovala o tom, že ve školním roce 2020/2021 spolek zažádal o dotaci, kterou
poskytl  OÚ  Říčany.  Spolek  získal  dotaci  ve  výši  14.500,-  Kč,  ze  které  byl  uhrazen  program
Pasování  předškoláků,  knihy a  šerpy pro předškoláky a po dohodě s ředitelkou školy i  míče a
gymnastické kruhy,  které byly použity na konci školního roku při loučení s předškoláky na zahradě
MŠ.

Zapsal: Kristýna Novotná
Ověřil: Jana Havelková
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