Zápis z jednání
Správní rady spolku Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z.s. konané dne 20. června 2017
Za komínem , Cukrovarská 738, 66701 Židlochovice
Dne:
Přítomni:

20. června 2017
Stanislava Gergelová
Mgr. Martina Remešová
Markéta Pospíšilová
Pavlína Šedová
Gabriela Motlíčková
členové kontrolní komise: Ing. Barbora Jakubcová, Ing. Pavlína Sedláková, Ing. Stanislav
Večeřa
Omluvená nepřítomnost: Mgr. Petr Toman, RNDr. Václav Vávra
PROGRAM:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Rezignace členky Správní rady MUDr. Aleny Damborské
3. Rezignace předsedy Správní rady Mgr. Petra Tomana
4. Volba předsedy
5. Volba místopředsedy
6. Stav finančních prostředků Spolku
7. Předání účetnictví Spolku
8. Poskytnutí finanční odměny za vedení účetnictví
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem jednání byla navržena paní Mgr. Martina Remešová , ověřovatelem zápisu byla navržena paní
Markéta Pospíšilová
Návrh usnesení:
Správní rada:
volí zapisovatelem jednání paní Mgr. Martinu Remešovou a ověřovatelem zápisu paní Markétu
Pospíšilovou.
Hlasování:

5 pro

Usnesení bylo schváleno.
Rezignace členky Správní rady Spolku - MUDr. Aleny Damborské
MUDr. Alena Damborská požádala ke dni 1.5.2017 o ukončení členství ve správní radě spolku z důvodu
dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Na minulé schůzi spolku bylo domluveno s přítomným Mgr. Tomášem Dratvou, třídním kvarty, že osloví další
dva delegáty s návrhem na členství ve správní radě. Současně osloví rodiče žáků k návrhu dalšího delegáta
za třídu. Nový delegát bude zvolen na třídních schůzkách ve školním roce 2017/2018, nový člen Správní
rady na příští schůzi Shromáždění delegátů.
Rezignace předsedy Správní rady Mgr. Petra Tomana

Mgr. Petr Toman podal ke dni 20. 6. 2017 rezignaci na funkci předsedy Správní rady

Návrh usnesení:
Správní rada:
bere na vědomí rezignaci předsedy Mgr. Petra Tomana

Volba předsedy Správní rady
Členové správní rady navrhují na funkci předsedkyně Správní rady paní Mgr. Martinu Remešovou, dosavadní
místopředsedkyni spolku
Návrh usnesení:
Správní rada:
volí předsedkyní Správní rady paní Mgr. Martinu Remešovou , s okamžitou platností.
Hlasování: 5 pro.
Usnesení bylo schváleno.
Nově zvolená předsedkyně podnikne bezodkladně kroky ke změně zápisu ve spolkovém rejstříku na
Rejstříkovém soudě.

Volba místopředsedy Správní rady
Členové Správní rady navrhují na funkci místopředsedkyně Správní rady paní Stanislavu Gergelovou.
Návrh usnesení:
Správní rada:
volí místopředsedkyní Správní rady paní Stanislavu Gergelovou, s okamžitou platností.
Hlasování: 5 pro.
Usnesení bylo schváleno.

Stav finančních prostředků Spolku
Paní Pavlína Šedová podala informaci o stavu finančních prostředků na bankovním účtu Spolku, jejich výše
k dnešnímu dni činí 108 830 Kč. Předsedkyně SR seznámí s touto skutečností ředitele gymnázia, pana
RNDr. Jiřího Kubeše, a vyzve jej k předložení návrhu aktivit, které by měly být hrazeny z prostředků Spolku
v 1. pololetí školního roku 2017/18, a to v termínu do 30. 9. 2017.

Předání účetnictví Spolku
Členové Správní rady navrhují, aby vedení účetnictví Spolku byla pověřena paní Stanislava Gergelová.
Návrh usnesení:
Správní rada:
Pověřuje vedením účetnictví Spolku paní Stanislavu Gergelovou.

Hlasování: 5 pro.
Usnesení bylo schváleno.
Paní Pavlína Šedová, která dosud účetnictví vedla, poskytne paní Gergelové všechny potřebné materiály a
informace, rovněž tak součinnost při převzetí funkce, nejpozději do 31.12.2017. Paní Gergelová započne
neprodleně kroky k zřízení transparentního účtu Spolku.

Poskytnutí věcného daru za vedení účetnictví
Členové správní rady navrhují, aby za vedení účetnictví Spolku a též za spravování hotovostní poklady
Spolku byl odpovědným osobám poskytnut věcný dar, a to s platností od následujícího školního roku
2017/18. Jeho hodnotu schválí Správní rada nejpozději do konce roku 2017.
Návrh usnesení:
Správní rada:
Schvaluje poskytnutí věcného daru za služby spojené s vedením pokladny a účetnictví Spolku
za školní rok 2017/2018.
Hlasování: 5 pro
Usnesení bylo schváleno

V Židlochovicích 20. června 2017

………………………………………………………..
Mgr. Martina Remešová, zapisovatelka

………………………………………………………….
Markéta Pospíšilová, ověřovatelka

