
Zápis z výroční schůze SRPŠ Velké Opatovice, o.s.
konané dne 27.10.2015 v 17:00 hod ve sborovně zš ve Velkých Opatovicích

Přítomno 17 členů výboru SRPŠ viz prezenční listina

Program:
1. Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2014
2. Schválení hospodaření za školní rok 2014/2015
3. Schválení plánu hospodaření na školní rok 201 5/2016
4. Schválení plánu činnosti na školní rok 2015/2016
5. Schválení výše členského příspěvku na školní rok 20 15/2016
6. Volba členu výboru a kontrolního výboru

1. Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2014— roční účetní závěrka byla schválena jednomyslně a
je přílohou tohoto zápisu. Dále byla účetní uzávěrka zkontrolována kontrolním výborem (pí. Zivná
a pí. Krajíčková). Závěr kontrolního výboru: Ve sledovaném období nebyly nalezeny žádné zjevné
chyby a pochybení.

2. Schválení hospodaření za školní rok 2014/2015 - bylo jednomyslně schváleno. Počáteční zůstatek
financí: 61 012,28 Kč, konečný zůstatek 84762,00 Kč, hospodaření za rok 23 749,72 Kč viz
příloha.

3. Schválení plánu hospodaření na školní rok 2015 2016 bylojednomyslně schváleno. Příjmy a
výdaje vyrovnané ve výši 189 000 Kč viz příloha.

4. Schválení plánu činnosti na školní rok 2015/2016 — bylo jednomyslně schváleno. Činnost: kroužky
SRPŠ, výroční schůze, sběr surovin (papír, železo) ve spolupráci s p. Leošem Zemánkem, ples
SRPŠ, pořádání Dne dětí ve spolupráci s RC Motýlek, SDH Velké Opatovice a DS Teatrum - viz
příloha.

5. Schválení ročního členského příspěvku — byla jednomyslně schválená výše 200 Kč na jedno dítě
z rodiny ve škole (2 a více dětí z jedné rodiny v ZS platí jen 200 Kč).

6. Volba členů výboru — bylo jednomyslně schváleno - předseda paní Jana Lukešová, místopředseda
pan Pavel Buňatický. Členové kontrolního výboru budou do dalšího zasedání nominováni a dojde

k hlasování.

7. Diskuse
- byl projednán s ředitelkou školy dotaz ohledně přestávky na oběd a odpoledního vyučování
- vyhlašování a odměňování žáků ve sběrové soutěži
- pořádání plesu 2016 —předběžný program, datum 23.1.2016, tombola Olga Bažantová a Olga
Grygarová, nachystání sálu a úklid sálu, sponzorské dary

- žádost o příspěvek na činnost podaná na MěU Velké Opatovice
- podání nových stanov a zapsání do rejstříku

Výroční schůze byla ukončena v 18:15 hod.

Zápis zapsala: K. Gerbrichová:


