
 

 

 

 

Zápis z Valné hromady a 18. schůzky výboru Klubu  
 konané dne 17. října 2012 v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod. 

 

Přítomni:  dle Prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

Omluveni:  Aleš Stehno, Veronika Veselá, Vojtěch Máša 

Předsedající:  Michaela Lužová 

 

Výbor sdružení svolal tuto  řádnou schůzi Valné hromady zveřejněním oznámení na webových stránkách 

sdružení www.krap32.cz.  

Schůzi Valné hromady zahájila v 17:00 předsedající Michaela Lužová. V 17:00 bylo přítomno 11  čle-

nů sdružení. Předsedající prohlásila Valnou hromadu za neusnášeníschopnou. Jednání Valné hromady po-

kračovalo 17:30 v souladu s odst. 8.1.2 Stanov sdružení, podle kterého je Valná hromada usnášeníschopná 

po  uplynutí třiceti minut od stanoveného začátku konání Valné hromady.   

1. Předsedající schůze přítomné seznámila s návrhem programem Valné hromady a pracovního setká-
ní: 

• prezence, 

• zahájení, program, 

• zpráva o činnosti a plán akcí na školní rok 2012/2013,  

• zpráva o návštěvnosti webu Klubu za školní rok 2011/12, 

• zpráva o hospodaření, 

• návrhy členů sdružení, 

• návrh výboru na změnu stanov sdružení, 

• návrh výboru na výši členských příspěvků, 

• rozpočet na rok 2013, 

• volby členů výboru na rok 2012/2013, 

• diskuze. 

Program pracovního setkání výboru, členů sdružení a všech ostatních zájemců: 

• volba předsedy výboru a pokladníka, 

• altán – průběžná zpráva o stavu, 

• Upíří stezka listopad 2012, 

• žádosti o dotace a finanční dary na rok 2013, 

• výběr členských příspěvků na třídních schůzkách 15. listopadu. 
 
Protože v době schůze nebyla k dispozici zpráva kontrolora za školní rok 2011/2012 a nebyl příto-
men ani kontrolor, bylo projednání kontrolní zprávy odročeno na následující schůzi Valné hromady. 

 
Všichni přítomní s předneseným návrhem programu souhlasili. 



 

 

 

 

 
2. Přítomní členové sdružení se seznámili se Zprávou o činnosti a návrhem plánu činnosti sdružení na 

školní rok 2012/2013. Předsedající schůze přednesla návrh výboru na přijetí usnesení ve znění: 

Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti sdružení ve školním roce 2011/2012 a plán na školní rok 

2012/2013 dle přílohy č. 1.  

 

Hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdržel se  0 
Schůze Valné hromady přijala usnesení. 
 

3. Pokladnice sdružení Hana Klepárníková přednesla Zprávu o hospodaření za školní rok 2011/2012. 
Předsedající schůze přednesla návrh výboru na přijetí usnesení ve znění: 

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření sdružení za školní rok 2011/2012 dle přílohy č. 2.  

 

Hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdržel se  0 
Schůze Valné hromady přijala usnesení. 
 

4. Předsedající schůze vyzvala členy sdružení k přednesení návrhu na činnost Klubu rodičů. 
 

• Návrhy Jany Benešové 
o Sdružení požádá školu, aby jmenovala do Klubu rodičů zástupce rodičů z každé třídy. 
o Sdružení a zástupci rodičů ve Školské radě vyzvou ředitelku ke spolupráci v navazování kon-

taktů na rodiče a v získávání členů.  
o K úhradě členských příspěvků vyzvat rodiče letáčkem v deníčku nebo žákovské knížce 

„Uhraďte členský příspěvek Klubu rodičů 200 Kč. Informace o činnosti klubu na 

www.krap32.cz.“ před třídními schůzkami v listopadu 2012. Platbu provádět v hotovosti, ne 
převodem na bankovní čet sdružení. 

• Návrh Hany Jindrové 
o V případě masovějšího placení členských příspěvků převodem na účet sdružení založit nový 

účet u banky, která za přijaté platby nevybírá poplatky, např. FIO banka. 

• Návrh Aleny Jankotové 
o Získat peníze prodejem prací žáků ZŠ Heyrovského, požádat ředitelku ZŠ o názor na dražbu 

nebo prodej prací dětí. 

• Návrh Zity Žaludové 
o Změnit název sdružení tak, aby byl v souladu s legislativou platnou od 2015. 

 
5. Michaela Lužová seznámila přítomné s návrhem na změnu stanov sdružení a přednesla návrh výboru 

na přijetí usnesení ve znění: 

Valná hromada schvaluje změnu stanov dle návrhu výboru dle přílohy č. 3.  

 



 

 

 

 

Hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdržel se  0 
Schůze Valné hromady přijala usnesení. 

 
6. Předsedkyně sdružení seznámila přítomné s návrhem výboru na změnu výše členských příspěvků 

a vyzvala k přijetí usnesení ve znění: 

Valná hromada stanovuje členský poplatek v minimální výši 200 Kč za člena a školní rok.  

 

Hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdržel se   0 
Schůze Valné hromady přijala usnesení. 
 

7. Předsedkyně sdružení seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na školní rok 2012/2013 dle přílohy 
č. 4 a zahájila hlasování o přijetí usnesení ve znění: 

Valná hromada schvaluje Rozpočet sdružení na školní rok 2012/2013 dle přílohy č. 4.  

 

Hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdržel se  0 
Schůze Valné hromady přijala usnesení. 
 

8. Předsedkyně sdružení seznámila přítomné s návrhem na volbu výboru ve složení Blanka Adamcová, 
Jana Benešová, Alena Jankotová, Hana Jindrová, Hana Klepárníková, Hana Klimešová, Viktor Lošťák, 
Michaela Lužová, Vojtěch Máša, Aleš Stehno, Marie Šťouračová, Veronika Veselá, Zita Žaludová a za-
hájila hlasování: 

Pro  11  Proti  0  Zdržel se  0 

Valná hromada zvolila třináctičlenný výbor sdružení ve složení Blanka Adamcová, Jana Bene-
šová, Alena Jankotová, Hana Jindrová, Hana Klepárníková, Hana Klimešová, Viktor Lošťák, 
Michaela Lužová, Vojtěch Máša, Aleš Stehno, Marie Šťouračová, Veronika Veselá, Zita Žaludo-
vá. 

9. Předsedající schůze zahájila diskuzi. 

• Činnost klubu zhodnocena jako výborná co do rozsahu i provedení. 

• Poslat starostovi informaci o žádosti o dotace. 

• Altán musí zůstat v majetku sdružení až do jeho odpisu. Altán je trvalá stavba. 

• Změnu stanov občanského sdružení je třeba oznámit na ministerstvo. 

• Plán akcí – podat žádost na Den pro rodiny (ne jen na materiál!). 

• Poděkování za finanční podporu MČ Brno-Bystrc, statutárnímu městu Brnu, Re/MAX Ano, Sdružení 
automobilových dopravců Česmad Bohemia, SMARTComp. a.s., IDEA RS s.r.o. a za mediální podporu 
internetovému magazínu Bystrčník a Bystrckým novinám. 

 
10. Dále schůze pokračovala jako pracovní setkání výboru. Výbor je osmnáctičlenný, bylo přítomno 10 



 

 

 

 

členů, tj. nadpoloviční většina členů. Schůze výboru byla usnášeníschopná. 

11. Volba předsedy výboru a pokladníka byla odložena na další pracovní setkání. 

12. Hana Jindrová informovala přítomné o stavu projektu „Přírodní učebna – altán – I. etapa“. Stavební 

úřad vydal 24. září 2012 územní souhlas a souhlas s provedením stavby. Stavební práce byly zaháje-

ny 8. října 2012 a provádí je žáci Střední školy polytechnické na Jílové 36g v Brně. Do 19. října bude 

dokončena betonáž základových patek. Montáž dřevěné konstrukce se předpokládá po podzimních 

prázdninách, práce budou dokončeny v polovině listopadu, pokud se nezhorší počasí. 

13. Viktor Lošťák informoval o přípravách Upíří stezky 2012. Odeslána pozvánka do redakce Bystrckých 

novin. Je hotov plakát. Podrobnosti k organizaci budou rozeslány mailem v týdnu od 22. října 2012. 

14. Výbor podá do konce října 2012 žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekt „Přírodní učebna – 

altán – II. etapa“ a na „Den pro rodiny 2013“. Žádost vypracuje pracovní skupina ve složení Jana Be-

nešová, Hana Klimešová, Hana Jindrová, Michaela Lužová. V lednu podá Klub rodičů žádost o finanční 

dar městské části Brno-Bystrc na „Přírodní učebna – altán – II. etapa“. 

15. Členské příspěvky se budou vybírat v hotovosti před třídními schůzkami. Výbor požádá o spolupráci 

ředitelku ZŠ. Třídní schůzky využije sdružení k získávání dalších příznivců Klubu rodičů a jejich 

e-mailových adres pro rozesílání klubových informací. 

 

Zapsal: Viktor Lošťák 

Ověřovatel zápisu: Hana Jindrová 

Předsedající schůze: Michaela Lužová  



 

 

 

  


