Zápis ze schůze výboru Spolku rodičů a přátel při uměleckých
školách v Opavě
ZÁPIS Č. 2 - 2017/2018

DATUM:31.10.2017

ČAS: 18 HODIN

VEDENÍ SCHŮZE

G. Mathiasová (předsedkyně výboru)

ZAPISOVATELKA

G. Mathiasová

PŘÍTOMNI

Mathiasová, Lebedová, Bouček, Warišová, Košťálková, Dubová, Kuchařová

MÍSTO: ZUŠ

PROGRAM A DISKUSE

1.
2.
3.
4.

Představení účetní
Informace o zápisu změn do spolkového rejstříku
Výběr členských příspěvků
Diskuse a různé

Ad.1.
Novou účetní a pokladní spolku se stala Pavlína Slaninová, na příštím shromáždění bude navržena jako členka
výboru. Práci účetní bude dělat za odměnu 1800 korun měsíčně počínaje listopadem.
Ad.2.
G. Mathiasová a P, Bouček informovali o podání návrhu na změny ve spolkovém rejstříku, P.Bouček komunikuje
s úřednicí, která má zápis na starost, je třeba doplnit další údaje (nové termíny odstoupení bývalých členů),
dokument zajistí G. Mathiasová a L. Lebedová.
Ad.3.
Protože nebylo jasné, zda se některý z členů výboru dostane ke spolkovému účtu, z důvodu potřeby hotovosti
na projekt Magický klavír výbor rozhodl o výběru členských příspěvků s termínem 16., popř. 30. listopadu.
Zjistíme u banky, jak se dostat k účtu.
Ad.3.
Dovolba členů: S ohledem na dosavadní informace byli ochotni členství ve výboru přijmout všichni přítomni
rodiče: Marcel Štantejský, Monika Košťálková, Andrea Dubová, Pavel Solich, Karel Grygera.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad.4.
Pro potřeby vedení účetnictví je nutno koupit nový notebook, výběr provede Pavlína Kuchařová ve spolupráci s
P. Boučkem. Zakoupí se co nejlevnější počítač, který bude splňovat potřebné funkce. Otázka softwaru –
nedořešeno.

ZÁVĚRY

Byla představena nová účetní, členové výboru byli informováni o procesu zápisu do spolkového
rejstříku, byl stanoven termín výběru členských příspěvků.

Další členská schůze: dle potřeby

ÚKOLY

1)

Dořešit zápis do rejstříku

2)

Výběr příspěvků

3)

Vedení účetnictví spolku

Zápis schválila: Lenka Lebedová

ODPOVĚDNÁ OSOBA

TERMÍN DOKONČENÍ

Mathiasová, Bouček,
Lebedová
Výzva – Mathiasová,
výběr - učitelé
Kuchařová

Nebyl stanoven
16., popř. 30.11.
průběžně

