
Zápisz členské schůze občanského sdružení Ctverka Bruntál na zasedání
valné hromady konané dne 7.11.2013

Program členské schůze vH tll20l3-201r4 bere na vědomí

a) zprávuo způsobu svolání VH a schopnosti přijímat usnesení, náwh mandátové komise paní

Éaina, pan Pichlík, náwh náwhové komise paní Gajdošová a paní Kolařová, přítomnost

zaiisovatelky paní Gajdošové a ověřovatelů zápisu paní Hajné a paní Kolářové
VH- bere na vědomí

b) zpráva o činnosti oS ve školním roce20|2l2013 _ Ing.Lezna

Rada zástupců tříd se ve školním roce schiízela pruběŽně dle potřeby. Výkonný ýbor
pracoval ve složění: předseda - Ing. Leznalosef , místopředseda _ p. Prchlík Vlastimil,
_hospodářka 

p. Dubová Dagmar, revizní komise p. Bubelová a p. Hajná, předsedkyné revizni
komise . p. MUDr. Němcová, zapisovatelka p. Gajdošová

Výkonný ýbor hospodďil se svěřenými členslqými příspěvky dle potřeby požadavků

učitelů na I a II stupni na financování školních akcí pro šk.rok 201212013. Výše příspěvku

byla zástupci tříd nawžena a následně schválena ve ýši 200 Kč nažáka.

W ve spolupráci s vedením školy uspořádal ve šk. Roce 201212013 3. školní ples.

Tento ples byl zistbvi' a nebyly na něj použity příspěvky z vybraných členshých příspěvků.

W velmi pozitivně hodnotí spolupráci s vedením školy.

VH _ bere vědomí

c) Výkonný ýbor bude pracovat ve školním roce 20|3120l4 v tomto složení: předseda - Ing.

Leznalosei, místopředsěda _ p. Prchlík Vlastipil, hgspodářka p. Kolářová, zapisovatelka

paní Gajdošová a členkou W bude pani lt{tLlpotl9' Revizní komise p. Bubelová a p.

Hajná, předsedkyněrevuni komise. p. MUDr. Němcová.
Výše příspěvku byla zásfupci tříd navrŽena a následně schválena ve qýši 200 Kč nažáka.

c) zprátva o hospodaření sdruŽení v uplynulém školním roce 20l2l20l3 _ paní Dubová

Viz samostatnázpráva. Přiložena do usnesení.
proti, ..... p... .. .. zdržel se hlasování ).

( ....r''. hlasů pro' ...í..... hlasů

d) rozpočet sdružení na školní rok20l312014 _ paní Kolářová

Celkouý finanční zůstatek k 3 1.8.2013 - 43.47 5,7 6 Kč

Členské příspěvky 2013 l20I4

Požadavky na financování šk. Akcí

- 86.000'00 Kč

- 100.095.,00 Kč



Program členské schůze občanského sdružení čtverka Bruntál na zasedání
valné hromady konané dne 7.11.2013

Program členské schůze vv lll20l3-20l4

a) kontrola účasti členské schůze zda je usnášeníschopná _ MUDr. Němcová, Ing. Lezna

b) náwh mandátové a náwhové komise, mandátová komise Prchlík, Hajná, návrhová komise
Gajdošová, Kolářová

c) zpráva o činnosti oS ve školním roce 2012/2013 _ Ing. Lezna

d) zpráva o hospodaření sdruŽení v uplynulém školním roce 20l2l2013 _ paní Dubová

d) rozpočet sdružení na školní rok20l3/20l4 _pani Kolářová

e) informace vedení školy

f) schválení zprávy o hospodaření ve školním roce2012/2013

g) schválení rozpočfu na školní rok20l3l20I4

h) diskuse azávěr

Ing.Josef Lezna

Předseda sdružení Místopředseda sdružení

Čwrnr4. BRUNTÁL, o.s.
okružní 38

792 01 BRUNTÁt
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Vlastimil Prchlík



Předpokládaný ziskz 4. škol. Plesu - 10.000,00 Kč

Předpokládaný Íinanční zůstatek 39.380.7ó Kč

e) informace vedení školy

e) diskuse azávěr

Vlastimil Prchlík

Předseda sdružení Místopředseda sdružení

Zapis ovatelka : Hana Gajdošová

ověřovatel zápisu: Hajná Ludmila

ověřovatel zápisů: Kolářová Lada

V Brunkíle dne: !.//.t0/ó
Črvrnx4_ BRUNTÁL, o.s.

okružní 38
792 01 BRUNTÁL

ťo: zzo 19 833
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