Zápis z jednání valné hromady spolku
Sdružení rodičů a přátel Integrované střední školy technické ve
IČO: 26587823, sídlem Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto (dále
jak jako Spolek)

Datum konání: 14. 11. 2014
Začátek: 11:00 hodin
Místo konání: Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto – tělocvična
školy.

Program jednání:
1) Zahájení, prezence, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady.
2) Volba předsedy zasedání.
3) Změna stanov Spolku včetně jejich přizpůsobení právní úpravě účinné po 1. 1.
2014.
4) Odvolání všech členů správní rady a volba nových členů správní rady, přičemž
k volbě
jsou
navrhováni:
Ing.Luděk
Roleček,
ředitel
školy
Mgr.
Iva
Novotná,
učitelka
ISŠTVM
Zlata Venigerová, adm.pracovnice ISŠTVM
Adéla
Simonová,
žákyně
ISŠTVM
Jaroslav Pravec, učitel OV ISŠT
5) Schválení hospodaření za rok 2013.
6) Závěr.
1.

Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady

Předseda správní rady Spolku, Mgr. Iva Suchánková, jako svolavatel této valné hromady
Spolku zahájil valnou hromadu Spolku a přivítal přítomné. Mgr. Suchánková následně
konstatovala, že podle listiny přítomných členů spolku je na valné hromadě přítomno 90
% členů a valná hromada je proto podle ustanovení § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako OZ) schopna usnášení.
Předseda správní rady Spolku zároveň konstatoval, že oznámení o konání této valné
hromady Spolku (pozvánka na valnou hromadu Spolku) bylo uveřejněno dne 13. 10.
2014 na nástěnce ISŠT Vysoké Mýto. Valná hromada Spolku tak byla svolána v souladu s
ustanovením § 249 odst. 1 OZ.
2.

Volba předsedy zasedání

Předseda správní rady Spolku navrhl, aby byl předsedou zasedání zvolen Jan Blahovec,
nar. 7.5. 1995 bytem Choceň, Dr.Beneše 1300.
K uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy.
Valná hromada přijala:
Usnesení č. 1:
Valná hromada volí:
Jan Blahovec, nar. 7.5. 1995 bytem Choceň, Dr.Beneše 1300.
Výsledek hlasování: Bylo hlasováno. Pro přijetí usnesení hlasovali členové Spolku,
kterým náleží 99 % hlasů přítomných členů Spolku, proti přijetí usnesení hlasovali
členové spolku, kterým náleží 1% hlasů přítomných členů spolku a nikdo se nezdržel

hlasování. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy
nebo protinávrhy.
Žádný z přítomných členů Spolku nevznesl proti dosavadnímu průběhu valné hromady,
ani proti přijetí usnesení č. 1 žádný protest.
Bylo konstatováno, že rozhodnutí bylo přijato.

3.

Změna stanov Spolku včetně jejich přizpůsobení právní úpravě účinné po
1. 1. 2014

Předseda zasedání předložil návrh nových stanov Spolku, který byl dostupný k nahlédnutí
na nástěnce ve vestibulu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto. Předseda
zasedání seznámil ústně valnou hromadu s jeho podstatnými body.
Předseda zasedání nechal následně hlasovat o návrhu nových stanov Spolku:
Valná hromada přijala:
Usnesení č. 2
Valná hromada Spolku schvaluje předložený návrh nových stanov Spolku.
Výsledek hlasování: Bylo hlasováno. Pro přijetí usnesení hlasovali členové Spolku,
kterým náleží 100 % hlasů přítomných členů Spolku, nikdo nehlasoval proti a nikdo se
nezdržel hlasování. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné
návrhy nebo protinávrhy.
Žádný z přítomných členů Spolku nevznesl proti dosavadnímu průběhu valné hromady,
ani proti přijetí usnesení č. 2 žádný protest.
Bylo konstatováno, že rozhodnutí bylo přijato.
4.

Odvolání všech členů správní rady a volba nových členů správní rady

Předseda zasedání navrhl odvolání stávajících členů správní rady, konkrétně:
- Iva Suchánková, nar.28.8.1964, bytem Vysoké Mýto 880,
- Blanka Janková, nar. 16.7.1955, bytem Vysoké Mýto 674,
- Luděk Roleček, nar. 12.4.1951, bytem Vysoké Mýto 682,
- Jaromír Klement, nar.12.9.1971 bytem Vysoké Mýto 514,
- Hana Krausová, nar. 4.11.1968, bytem Chrast 368,
- Eva Klátová, nar. 13.10.1970, bytem Vysoké Mýto 503,
- Radek Farkas, nar. 3.12. 1993, bytem Vysoké Mýto 31
a volbu nových členů správní rady, přičemž k volbě byli navrženi:
- Iva Novotná, nar.30.1.1970, bytem,Litomyšl, A.Tomíčka 3
- Zlata Venigerová, nar.23.4.1972, bytem Vysoké Mýto, Pivovarská 399,
- Luděk Roleček, nar. 12.4.1951, bytem Vysoké Mýto, 17.listopadu 682,
- Adéla Simonová, nar.2.8.1995 , bytem Litomyšl, Strakovská 1020,
- Jaroslav Pravec, nar. 15.9.1965, bytem Cerekvice nad Loučnou.
Důvodem tohoto návrhu jsou nově přijaté stanovy Spolku, které upravily počet členů
správní rady Spolku tak, že tato má nadále pouze 5 členů.
Valná hromada přijala:
Usnesení č. 3
Valná hromada Spolku odvolává z funkce členů správní rady následující osoby:
- Iva Suchánková, nar.28.8.1964, bytem Vysoké Mýto 880,
- Blanka Janková, nar. 16.7.1955, bytem Vysoké Mýto 674,
- Luděk Roleček, nar. 12.4.1951, bytem Vysoké Mýto 682,

-

Jaromír Klement, nar.12.9.1971 bytem Vysoké Mýto 514,
Hana Krausová, nar. 4.11.1968, bytem Chrast 368,
Eva Klátová, nar. 13.10.1970, bytem Vysoké Mýto 503,
Radek Farkas, nar. 3.12. 1993, bytem Vysoké Mýto 31

a volí
-

do funkce členů správní rady Spolku následující osoby:
Iva Novotná, nar.30.1.1970, bytem,Litomyšl, A.Tomíčka 3
Zlata Venigerová, nar.23.4.1972, bytem Vysoké Mýto, Pivovarská 399,
Luděk Roleček, nar. 12.4.1951, bytem Vysoké Mýto, 17.listopadu 682,
Adéla Simonová, nar.2.8.1995 , bytem Litomyšl, Strakovská 1020,
Jaroslav Pravec, nar. 15.9.1965, bytem Cerekvice nad Loučnou.

Výsledek hlasování: Bylo hlasováno. Pro přijetí usnesení hlasovali členové Spolku,
kterým náleží 100 % hlasů přítomných členů Spolku, nikdo nehlasoval proti a nikdo se
nezdržel hlasování. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné
návrhy nebo protinávrhy.
Žádný z přítomných členů Spolku nevznesl proti dosavadnímu průběhu valné hromady,
ani proti přijetí usnesení č. 3 žádný protest.
Bylo konstatováno, že rozhodnutí bylo přijato.
5.

Schválení hospodaření za rok 2013

Předseda zasedání předložil výroční zprávu Spolku za rok 2013. Předseda zasedání
seznámil ústně valnou hromadu s jejími podstatnými body a s výsledky hospodaření
Spolku za rok 2013.
Předseda zasedání nechal následně hlasovat o schválení výroční zprávy Spolku za rok
2013 včetně výsledků hospodaření Spolku za rok 2013.
Valná hromada přijala:
Usnesení č. 4
Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu Spolku za rok 2013 včetně
výsledků hospodaření Spolku za rok 2013.
Výsledek hlasování: Bylo hlasováno. Pro přijetí usnesení hlasovali členové Spolku,
kterým náleží 100 % hlasů přítomných členů Spolku, nikdo nehlasoval proti a nikdo se
nezdržel hlasování. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné
návrhy nebo protinávrhy.
Žádný z přítomných členů Spolku nevznesl proti dosavadnímu průběhu valné hromady,
ani proti přijetí usnesení č. 4 žádný protest.
Bylo konstatováno, že rozhodnutí bylo přijato.
6.

Závěr

Jelikož nebyly navrženy žádné další body k projednání, předseda zasedání poděkoval
přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil v 11.35 hod.
Ve Vysokém Mýtě 14.11.2014

--------------------------předseda zasedání

