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Zápis ze schůze Valné hromady konané dne 19. října 2011 
v cukrárně Smile v Bystrci od 18 hod. 

Zúčastnění členové sdružení: dle přiložené prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) 

Hosté:  starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,  ředitelka  školy Mgr.  Ludmila  Eliášová,  zástupkyně  ředitelky  školy 

Mgr. Alena Fialová ‐ všichni se před zahájením schůze Valné hromady omluvili 

Výbor  sdružení  svolal  tuto  řádnou  schůzi  Valné  hromady  zveřejněním  oznámení  v Bystrckých  novinách  a  na 

webových  stránkách  sdružení www.krap32.cz  dne  29.  září  2011. Dokumenty  pro  jednání  Valné  hromady  byly 

zveřejněny na webu sdružení dne 13. října 2011 a 17. října 2011. 

1.  Schůzi  Valné  hromady  zahájila  v 18:00  předsedající Michaela  Lužová.  V 18:00  bylo  přítomno  16  členů 

sdružení.  Předsedající  prohlásila  Valnou  hromadu  za  neusnášeníschopnou.  Jednání  Valné  hromady 

pokračovalo 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.  

2. Program schůze 

• zahájení, program 
• zpráva o činnosti 
• zpráva o hospodaření 
• kontrolní zpráva 
• plán akcí na školní rok 2011/2012 
• rozpočet na školní rok 2011/2012 
• volby členů výboru 
• členské příspěvky 
• diskuze 

3.  Michaela  Lužová  přednesla  Zprávu  o  sdružení  a  jeho  činnosti ve  školním  roce  2010/2011,  která  je 

přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

4.  Hana  Klepárníková  seznámila  přítomné  se  hospodařením  sdružení  za  období  od 16.11.2010  (konání 

ustavující Valné hromady) do 31.8.2011. Výkaz příjmů a výdajů za uvedené období je přílohou č. 3 tohoto 

zápisu. 

5.  Kontrolní zprávu za školní rok 2010/2011 předložil přítomným kontrolor sdružení Vojtěch Máša. Kontrolní 

zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
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6.  Předsedající předložila přítomným návrh plánu činnosti sdružení na školní rok 2011/2011. Plán činností je 

součástí  Zprávy  o  sdružení  a  jeho  činnosti ve  školním  roce  2010/2011,  která  je  přílohou  č.  2  tohoto 

zápisu. 

7.  Paní  Jana Benešová  seznámila přítomné  se  stavem projektu Přírodní učebna“  (altán) na  školní zahradě. 

Učitelé možnost vybudování altánu vítají, také u dětí se tento nápad setkal s pozitivním ohlasem. Vedení 

ZŠ Heyrovského 32 přislíbilo finanční spoluúčast ve výši 5.000 Kč. 

8.  Michaela Lužová předložila přítomným členům návrh rozpočtu sdružení na školní rok 2011/2012. Návrh je 

přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

9.  V 18:30 bylo  jednání přítomno 16 členů sdružení. Podle odst. 8.1.2 Stanov prohlásila předsedající schůze 

Valnou hromadu za usnášeníschopnou. 

10.  Jednání pokračovalo a předsedající navrhla přítomným přijmout následující usnesení: 

Valná hromada souhlasí se Zprávou o sdružení a  jeho  činnosti ve školním roce 2010/2011, dle přílohy 
č. 2  tohoto zápisu, s Výkazem příjmů a výdajů za období   od 16.11.2010 do 31.8.2011 dle přílohy  č. 3 
tohoto  zápisu,  se  Zprávou  kontrolora  ze  dne  11.10.2011  dle  přílohy  č.  4  tohoto  zápisu,  s Návrhem 
rozpočtu sdružení ze dne 11.10.2011 dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. 

K přijetí usnesení je potřeba 3/5 hlasů přítomných členů. Předsedající schůze vyzvala k hlasování: 

Hlasovali pro:      15 

Hlasovali proti:      0 

Hlasování se zdržel:    2   

Usnesení bylo přijato. 

11. Předsedající schůze předložila Valné hromadě návrh na přijetí usnesení o volbě členů do výboru sdružení 

Valná hromada volí pro školní rok 2011/2012 následující do výboru tyto členy:  

Zita Žaludová (za 1.B), Jana Francová (za 2.A), Hana Jindrová (za 2.B), Aleš Stehno (za 3.A), Lea Župková 
(za 3.B), Marie Veselá  (za 4.A), Alena  Jankotová  (za 4.C), Viktor  Lošťák  (za 4.C), Veronika Veselá  (za 
5.A), Andrea Štěrbová (za 5.B), Jana Benešová (za 6.A), Hana Klepárníková (za 6.A), Marie Šťouračová  
(za 6.A), Vojtěch Máša(za 6.B), Michaela Lužová  (za 7.A), Hana Klimešová  (za 7.A), Blanka Adamcová 
(za 7.B) a Kateřina Malínková (za 8.B) 
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K přijetí usnesení je potřeba 3/5 většiny hlasů přítomných členů. Předsedající schůze vyzvala k hlasování: 

Hlasovali pro:    15 

Hlasovali proti:    0 

Hlasování se zdržel:  2   

Usnesení bylo přijato. 

12.  Předsedající  schůze předložila přítomným návrh na usnesení Valné hromady o výši  členských příspěvků  

dle přílohy č. 6 tohoto zápisu: 

Členský příspěvek se stanovuje v minimální výši 100 Kč za člena a školní rok. 

K přijetí usnesení je potřeba 3/5 hlasů přítomných členů. Předsedající schůze vyzvala k hlasování: 

Hlasovali pro:      15 

Hlasovali proti:      0 

Hlasování se zdrželi:    2   

Usnesení bylo přijato. 

15.  Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 18:45 hod. 

 

Zapsal: Viktor Lošťák         ………………………………….. 

Předsedající schůze: Michaela Lužová    …………………………………. 

Ověřovatel zápisu: Hana Jindrová    …………………………………. 
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Příloha č. 1 k Zápisu ze schůze Valné hromady konané 19. října 2011 
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Zpráva o sdružení a jeho činnosti  
ve školním roce 2010/2011 
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Poslání 

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, občanské sdružení,  je nestátní nezisková organizace.   Jejím 
posláním  je podpora dětí  ze Základní  školy Heyrovského 32 v Brně – Bystrci v době vyučování  i ve 
volném čase. Sdružení usiluje o rozvíjení přátelského a partnerského vztahu mezi rodinami a školou  
a pomáhá vytvářet pozitivní vztah veřejnosti k Základní škole Heyrovského 32.  

 

Činnost ve školním roce 2010/2011 

listopad 2010    Valná hromada, volba výboru 

 

leden 2011  podání  žádostí  o  dotace  od  Městské  části  Brno  –  Bystrc  "Zřízení  relaxačních                   
a oddechových koutků a vybavení pro aktivní trávení přestávek" 

podání  žádostí o poskytnutí dotace Městskou  částí Brno – Bystrc  „Výtvarná  soutěž 
pro žáky ZŠ Heyrovského a organizace Dne pro rodiny“ 

 

únor 2011   vyhlášení výtvarné soutěže „Auto, truck, vlak, koloběžka a jiné dopravní prostředky“ 
pod záštitou starosty MČ Brno‐Bystrc RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc. 

 

březen 2011    anketa o spokojenosti dětí ve školní jídelně 

 

duben 2011  schválení finančních darů MČ Brno – Bystrc pro sdružení (25.000 Kč a 4.000 Kč) 

    Knižní bazar 

    uzavření Darovací smlouvy se společností SMART Comp a.s. (3.500 Kč) 

 

květen 2011  vyhodnocení  výtvarné  soutěže  ‐  slavnostní  předání  cen  za  účasti  RNDr.  Vladimíra 
Vetchého, CSc. 

       

červen 2011   Den  pro  rodiny  aneb  Odpoledne  na  HEYRÁKU  (v  původně  plánovaném  termínu         
28. května zrušeno z důvodu nepřízně počasí) 

 

Výbor Klubu se sešel na pracovních setkáních v listopadu 2010 a v období od  ledna do června 2011 
pravidelně každý měsíc.  
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Plán činností na školní rok 2011/2012 

srpen 2011  pracovní setkání výboru Klubu 

 

září 2011  nové logo sdružení, nová doména krap32.cz a web design 

    pracovní setkání výboru Klubu 

 

říjen 2011  vypracování  projektů  k  žádostem  o  dotaci  z  rozpočtu Statutárního  města  Brna 
(Venkovní  učebna,  Den  pro  rodiny,  Vybavení  pro  relaxaci  o  přestávkách  pro  žáky         
2. stupně ZŠ) 

Valná hromada sdružení, pracovní setkání výboru Klubu 

Upíří stezka pro děti a jejich rodiny z Bystrce a okolí     

 

listopad 2011  pracovní setkání výboru Klubu 

realizace projektu "Zřízení  relaxačních a oddechových koutků a vybavení pro aktivní 
trávení přestávek dětí 1. a 2. Stupně ZŠ“ 

informační stánek Klubu rodičů v rámci třídních schůzek 

předvánoční bazar  

 

prosinec 2011  vypracování projektu k žádosti o dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno 
–Bystrc (Výtvarná soutěž „Krap na cestách“) 

 

leden 2012  vypracování projektu k žádosti o  finanční dar z rozpočtu MČ Brno  ‐ Bystrc  (Den pro 
rodiny, Malířská soutěž) 

informační  stánek  Klubu  rodičů  v  rámci  Dne  otevřených  dveří  ZŠ  Heyrovského  32         
a v průběhu zápisu do 1. tříd 

 

únor 2012  pracovní setkání výboru Klubu 

 

březen 2012  pracovní setkání výboru Klubu 

jarní dobročinný bazar společně s charitativní sbírkou šatstva (dohodnuta spolupráce 
s Diecézní charitou Brno) 

výtvarná soutěž pro děti ze ZŠ Heyrovského 32 

 

duben 2012  vydání Výroční zprávy 2011 

    informační stánek Klubu rodičův rámci třídních schůzek 

pracovní setkání výboru Klubu 

realizace projektu Venkovní učebna 
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květen 2012  vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 

    Den pro rodiny 

realizace projektu Venkovní učebna 

 

červen 2012  pracovní setkání výboru Klubu 

     

Po  celý  školní  rok  2011/2012 propagace  sdružení  v médiích,  ankety na  aktuální  témata  a webové 
soutěže za účelem propagace webu sdružení, příprava emailového Klubového zpravodaje, navázání 
užší spolupráce se školou (společná neformální setkání s pedagogy apod.). 
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Orgány sdružení ve školním roce 2010/2011 

Výbor Klubu 
 
Michaela Lužová, předsedkyně 
Hana Jindrová, místopředsedkyně 
Hana Klepárníková, pokladník 
 
Blanka Adamcová 
Jana Benešová 
Jana Francová 
Alena Jankotová 
Gabriela Nováková  
Romana Kinderlová  
Hana Klimešová 
Viktor Lošťák 
Vojtěch Máša 
Kateřina Malinková 
Jiří Míšek 
Petra Pavelková 
Aleš Stehno 
Dagmar Široká 
Andrea Štěrbová 
Marie Štouračová 
Marie Veselá 
Veronika Veselá 
Lea Župková 
 
 
Kontrolor sdružení 
Vojtěch Máša 
 
 
Ve školním roce 2010/2011 mělo občanské sdružení 206 členů. 
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Poděkování 

 

Za finanční podporu 

Statutární město Brno, městská část Brno – Bystrc 

SMART Comp a.s.  

 

Za materiální podporu 

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, regionální pracoviště Brno 

 

Za mediální podporu a pomoc při propagaci  

Bystrcké noviny 

Bystrčník ‐ internetový magazín o Bystrci a souvislostech (www.bystrcnik.cz) 

 

Děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům a příznivcům. 

 

 

Kontaktní údaje 

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s. 
Heyrovského 32, 635 00 Brno 
tel.: 776 213 957 
email: info@krap32.cz 
www.krap32.cz 
 
 
Registrováno Ministerstvem vnitra č. j. VS/1‐1/78043/09‐R dne 18.12.2009 
IČ 22823557 
Bankovní spojení Raiffeisen BANK a. s. 
Číslo účtu 5991951001/5500 



Výkaz příjmů a výdajů

Jméno a příjmení / Název firmy: Klub rodičů a přáte1 zŠ Heyrovského 32, o . s .

Adresa: Heyrovského 32, 63500 Brno

|Č:22823551

období:16.11 .2010 - 31.8.2011

Příjmy zazdaňovací období

Prodej zboŽí, výrobků a sluŽeb

ostatnípříjmy 1B 357,00
Uzávěrková úprava příjmŮ

Příjmy celkem t8 357,00

Výdaje za zdaňovací období

Nákup materiálu a zboŽi

Mzdy

P|atby pojistného

Provozní reŽie

Uzávěrková úprava výdajŮ B 460,00
Výdaje ce|kem I 460,00

Rozdíl příjmů a vlýdajů 9 897,00



Příjmy:

- členské příspěvky
- ýtěŽek KníŽníbazar
- wtupné -Den pro rodiny
- finanční dar - SmartComp

Příjmy ce|kem

Výdaje celkem

Zrstatek ce|kem (BÚ + pokladna)

Výdaje:

- razítko K|ubu 2ks 836,-
-odznaky -Knižníbazar 540,-
- tácky, úd|ičky - Výtlamá soutěŽ 2o9,-
- odměny - Den pro rodiny 2 081,-
- občerstwní - Den pro rcdiny 100,-
- modeÉtor - Den pro rodiny 1 000,-
- ma|ování na ob|ičej - Den pro rodiny 3 500,-
- olěřenípodpisu 2x 66,-
. bankowtí poplatky 128,-

12720,-
1777,-

360,-
3 500,-

18 357,-

g 460,-

9 897.-

-.KLUB RoDcÚn pMEr
PŘl zŠ HEYRovsxÉttO ó2-ř,s
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7pracow|a: Hana Klepámíková
pokladník Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrowkého 32, o.s. '



ZPRAVAKONTROLORA
Klubu rodiErfi a piitel ZS Heyrovsk6ho 32, o.s.

za obdobi Skolniho roku 2010/2011
Zpriva pro valnou hromadu klubu 19.10.2011

Kontrolor Klubu, dle platnyich stanov, kontroluje hospodaieni s majetkem Klubu a db6
na dodrZovrini platnjch piedpisri o hospodaieni.

Zaobdobi5kolnihoroku2010/2011bylyprovedenydvdkontrolyatovlednu201I,kteni
byla zam€iena na kontrolu dodrZov6ni cihi klubu a v zaii 20Il , kter6 byla zamEiena na
dodrZov6ni obecn6 platnjch piepisri o hospodaieni a kotrolu ridetnictvi Klubu.

1) Kontrola v lednu 20ll byla zamEiena na plndni cilt klubu v obdobi Skolrriho roku
2010/2011.
Dle platnych stanov je cilem Klubu finandni, materi6lni a spoledensk6 podpora ddti a
mlildete ze ZS Heyrovskdho 32, Bmo, a to pomoci ziskhvini finandnich prostiedkt
formou dotaci, granti, darfi, sponzorskfch piisp6vkri apod...
Konrolou nebyly zji5t6ny nedostatky a lze jen konstatovat, Ze dinnosti Klubu rodidri jsou
napliov6ny stanoven6 cile, dle platnfch stanov. Vfsledkem dinnosti klubu byly ziskand
finandnl prostledky a roz5iien6 dlensk6 zikladna Klubu rodidri v porovn6ni s pledchozim
rokem. Akce poi6dand Klubem tyto cile naplfiovaly.
N6vrhy pro dal5i obdobi:
Bez n6whu

2) Kontrola v z6'1120ll, byla zamEiena na dodrZovrlni obecnd platnfch piepisri
o hospodaieni a kotrolu ridetnictvi Klubu.
Pii kontrole bylo zji3tdno, Ze finandni prostiedky, dle zpr6vy "Vfkaz pfijmt a rjdajt
Klubu rodidri" jsou na ridtu Klubu a fdetnictvi je vedeno i6dnE s podrobnou evidenci.
Veiker€ ujdaje byly vZdy i6dnd odhlasovany piedem, na pravidelnfch zasedrlnich vfboru
klubu. Vybor klubu se choval hospodrirnd ke svdienjm prostiedkrim.
N6vrhy pro dal3i obdobi:
Zpracovat Vfborem klubu a schv6lit Valnou hromadou rozpodet pro Skolni rok
20tr/2012.

VBmddne 11.10.2011

Ing.VojtEc
Kontrolor



Maximální  Minimální 
Ná h čt šk l í k 2011/2012

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ Heyrovského 32, o. s.     

rozpočet rozpočet

členské příspěvky 200 členů, 100 Kč/člen/rok
20 000 Kč 20 000 Kč

ÚMČ Brno‐Bystrc projekt Vybavení relaxačních koutků 1. etapa                    
I. stupeň ZŠ (dotace přidělena v roce 2011) 25 000 Kč 25 000 Kč

KÚ JmK  OKH projekt Vybavení relaxačních koutků 2. etapa
II t ň ZŠ 35 000 Kč 0 Kč

Příjmy
Návrh rozpočtu na školní rok 2011/2012

dotace

II. stupeň ZŠ 35 000 Kč 0 Kč
MMB OŠMT projekt Den pro rodiny aneb ODPOLEDNE na Heyráku     

2. ročník 10 000 Kč 0 Kč
ÚMČ Brno‐Bystrc projekt Výtvarná soutěž 2. ročník "Krap na cestách"

3 000 Kč 0 Kč
MMB OŽP Realizace venkovní učebny – 1. etapa ‐ altán

60 000 Kč 0 Kč
Nadace ČEZ Realizace venkovní učebny 2 etapa školní zahradaNadace ČEZ Realizace venkovní učebny ‐ 2. etapa ‐ školní zahrada 

pro environmentální výuku 30 000 Kč 0 Kč

10 000 Kč 0 Kč
Upíří stezka 2011

50 účastníků/30,‐Kč 1 500 Kč 500 Kč
Bazar ‐ podzim, jaro

100 účastníků/50,‐Kč 5 000 Kč 500 Kč

dary

vstupné    
z akcí

100 účastníků/50,‐Kč 5 000 Kč 500 Kč
199 500 Kč 46 000 Kč

výdaje Vybavení relaxačních koutků ‐ 1. etapa                   
‐ I. stupeň ZŠ 30 000 Kč 30 000 Kč
výdaje Vybavení relaxačních koutků 2. etapa                     
‐ II. stupeň ZŠ 40 000 Kč 0 Kč

Výdaje

Celkem

 II. stupeň ZŠ 40 000 Kč 0 Kč
výdaje Realizace venkovní učebny ‐ 1. etapa                      
‐ altán 80 000 Kč 0 Kč
výdaje Realizace venkovní učebny ‐ 2. etapa                      
‐ školní zahrada pro environmentální výuku 30 000 Kč 0 Kč
výdaje Upíří stezka

500 Kč 500 Kč
výdaje Den pro rodiny aneb ODPOLEDNE na Heyráku      výdaje Den pro rodiny aneb ODPOLEDNE na Heyráku      
2. ročník 10 000 Kč 10 000 Kč
výdaje Bazar ‐ podzim, jaro

1 000 Kč 1 000 Kč
výdaje Výtvarná soutěž 2. ročník "Krap na cestách"

3 000 Kč 3 000 Kč
provozní výdaje Klubu

1 000 Kč 1 000 Kč
195 500 Kč 45 500 Kč

4 000 Kč 500 Kč

Maximální rozpočet předpokládá poskytnutí všech požadovaných dotací v plné výši. Minimální rozpočet nepočítá
s žádnou dotací ani darem. Veškerý zisk bude použit opět na financování neziskových aktivit v souladu se Stanovami
sdružení. 

Celkem

Rozdíl (ZISK)

Brno 11. října 2011 Michaela Lužová, předsedkyně sdružení



 
 
KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ Heyrovského 32, o. s. 

 

Návrh  výboru  sdružení  na  usnesení  Valné  hromady  o  výši  členských 
příspěvků 
 

Výbor doporučuje Valné hromadě přijmout usnesení:  

Členský příspěvek se stanovuje v minimální výši 100 Kč za člena a rok. 

 

Zdůvodnění 

Naplnění  poslání  Klubu  rodičů  a  přátel  ZŠ  Heyrovského  32,  o.  s.  vyžaduje  zajištění  financování 
z několika  zdrojů  ‐  samofinancování  (především  členské  příspěvky,  výnosy  z vlastní  činnosti), 
z individuálních darů, z firemních darů, ze sponzoringu a z dotací z veřejných i neveřejných rozpočtů. 

Vzhledem  k tomu,  že  sdružení  nevlastní majetek,  nepodniká,  nevyrábí  a  neposkytuje  služby,  jsou 
členské  příspěvky  jediným  zdrojem  z oblasti  samofinancování,  který  lze  dopředu  naplánovat.  Výši 
finančních prostředků, které sdružení získá z ostatních zdrojů, nelze při sestavování rozpočtu určit. 

Rozpočet  sdružení  pro  rok  2011/2012  byl  navržen  v minimální  a  maximální  variantě.  Příjmy                   
z členských příspěvků ve výši 100 Kč za člena a rok zajistí dostatečné finanční prostředky pro pokrytí 
minimálního rozpočtu. Navrhovaný členský příspěvek však nestačí k vytvoření rezerv pro financování 
projektů  z vlastních  zdrojů, a  to ani  částečně, nezajistí  také platební  schopnost  sdružení v průběhu 
realizace projektů před vyúčtováním dotací. 

Brno 11. října 2011 

 
Michaela Lužová 
předsedkyně sdružení 




