Zápis ze shromáždění Spolku rodičů a přátel při uměleckých
školách v Opavě

ZÁPIS Č. 1 - 2018/2019

DATUM: 16.11.2018

ČAS: 18,00-20,30

MÍSTO: SÁL ZUŠ

VEDENÍ SCHŮZE

G. Mathiasová (předsedkyně výboru)

ZAPISOVATELKA

M. Košťálková, G. Mathiasová

PŘÍTOMNI

Viz prezenční listina členů spolku + hosté (p. Glogar a paní Sýkorová a další nečlenové spolku)

PROGRAM A DISKUSE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní slovo
Informace o činnosti a hospodaření spolku
Návrh a schválení členského příspěvku na rok 2018/2019
Schválení změny stanov
Dovolba členů výboru
Diskuse a různé

Ad.1.
Předsedkyně Mathiasová poděkovala přítomným za účast na shromáždění, představili se členové výboru.
Členové výboru jsou: Mathiasová, Lebedová, Grygera, Štantejský, Košťálková, Dubová, Plánská, Warišová,
Solich (Solich nepřítomen).
Ad.2.
Slaninová: Účetní spolku Pavlína Slaninová informovala o hospodaření spolku, o podúčtech orchestrů a souborů,
na co byly peníze využívány (účast na soutěžích, přehlídky, nájmy). Zodpověděla dotazy členů (dotaz na ztrátu,
na celkovou částku vybraných členských příspěvků). Předsedkyně nabídla přítomným možnost nahlédnout do
účetních podkladů.
Ad.3.
Mathiasová: Výbor navrhl členský příspěvek ve výši 100 Kč, z pléna padl návrh na 150 korun.
Hlasování o členském příspěvku 150 korun: 34 pro – 1 se zdržel – 0 proti
Návrh byl schválen. Termín splatnosti nebyl stanoven.
Ad.4.
Předsedkyně přečetla nové změny stanov
Hlasování o nových stanovách spolku: 30 pro – 5 se zdrželo – 0 proti
Návrh byl schválen.
Ad.5.
Dovolba členů výboru: Návrhy na nové členství: Pavlína Slaninová, Radim Vedra, Jiří Kimmel

Hlasování: Pavlína Slaninová: 18 pro – 18 se zdržel – 0 proti
Návrh nebyl schválen.
Hlasování: Radim Vedra: 37 pro – 0 se zdržel – 0 proti
Návrh byl schválen.
Hlasování: Jiří Kimmel: 37 pro – 0 se zdržel – 0 proti
Návrh byl schválen.
Ad.5
Diskuse: P. Glogar pověřený řízením školy vystoupil s diskusním příspěvkem, v němž vyjádřil nesouhlas
s dopisem, který rodiče z výboru poslali krajským radním (dopis – viz příloha) a vyjádřil nedůvěru předsedkyni
Mathiasové, požadoval „delegitimizaci“ dopisu. (Diskusní příspěvek je zveřejněn na webových stránkách školy
v odrážce SRPUŠ) Členové výboru, kteří dopis projednali a napsali (Mathiasová, Grygera, Štantejský,
Košťálková, Dubová) vyjádřili, že za obsahem dopisu stojí.
Předsedkyně nabídla, že shromáždění může pověřit výbor k napsání nového dopisu, v němž výbor informuje
krajské radní, že shromáždění rodičů vyjádřilo nesouhlas s původním dopisem. Jiří Kimmel (nově schválený člen
výboru) vyjádřil, že toto nestačí a požadoval, aby se předsedkyně za dopis omluvila. Předsedkyně to odmítla,
výše jmenovaní členové výboru znovu zopakovali, že za dopisem stojí.
Z pléna padl návrh na odvoláni předsedkyně. Grygera, Štantejský, Košťálková, Dubová a Lebedová informovali
shromáždění, že vyjádření nedůvěry předsedkyni bude vyjádřením nedůvěry také pro ně.
Předsedkyně nechává hlasovat o vyjádření důvěry.
Hlasování: pro 9 – zdržel se 5 – proti 20
Návrh nebyl přijat. Předsedkyně na základě tohoto hlasování odstupuje z funkce.
V reakci na hlasování odstoupili s okamžitou platností tito členové výboru:
Grygera, Štantejský, Košťálková, Dubová, Lebedová
G. Mathiasová poděkovala za účast. Schůze byla ukončena.

ZÁVĚR

Na shromáždění byli přítomni informováni o hospodaření spolku, byly schváleny stanovy,
odsouhlasen členský příspěvek ve výši 150 korun. Byli schváleni noví členové výboru: Vedra,
Kimmel. Na základě diskusního příspěvku P. Glogara vyjádřilo shromáždění 20 hlasy předsedkyni
nedůvěru, předsedkyně a nato dalších 5 členů výboru odstoupilo. Výbor má nyní tyto členy:
Warišová, Plánská, Kimmel, Vedra, Solich.
Úkoly: výbor zvolí nového předsedu, místopředsedu, pokladníka, zajistí zápis změn ve spolkovém
rejstříku (vymazání si zajistí původní členové), převezme účetnictví a majetek spolku, zajistí
vyúčtování akcí Magický klavír a Kytarová smršť, zajistí výběr členských příspěvků a další chod
spolku.

Zápis schválil: Karel Grygera

