ZÁPIS
sepsaný v Uničově, dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce sedmnáct
(29. 11. 2017)
o průběhu a rozhodnutích členské schůze SRP ZUŠ Uničov
I.
Úvodní ustanovení
Tento zápis se pořizuje o průběhu a rozhodnutích členské schůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ
Uničov (dále jen jako „spolek“).
Členská schůze byla svolána dne 30. 10. 2017 předsedkyní spolku Ing. Janou Suchou.
K rozhodnutím členské schůze spolku došlo v Uničově, Masarykovo nám. 5, PSČ 783 91, dne
29. 11. 2017 od 16,30 hodin.
II.
Účastníci jednání
Členské schůze se zúčastnily osoby uvedené v Listině přítomných členů, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto zápisu.
III.
Průběh jednání
Členskou schůzi spolku zahájila v 16,30 hodin Ing. Jana Suchá, předsedkyně spolku.
Konstatovala, že ověřila správnost a úplnost listiny přítomných, a že na členské schůzi spolku
je přítomno 27, tj. 79,41 % všech členů spolku (osobně, příp. v zastoupení na základě
písemné plné moci), kteří byli předsedkyní spolku na členskou schůzi spolku pozváni.
Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.
Na základě výše uvedeného je členská schůze schopná se usnášet.
Předsedkyně spolku navrhla následující program jednání:
1) Zpráva o činnosti SRP ZUŠ Uničov ve školním roce 2016/2017
2) Zpráva o hospodaření SRP ZUŠ Uničov ve školním roce 2016/2017 a schválení
hospodářského výsledku k 31. 8. 2017
3) Plán aktivity školy na školní rok 2017/2018
4) Volba výboru a potvrzení předsedy SRP ZUŠ Uničov ve funkci

5) Schválení návrhu výše příspěvku rodičů na podporu činnosti školy do SRP ZUŠ Uničov
200 Kč za každého žáka (v případě, že žák navštěvuje více oborů, platí jedenkrát)
6) Diskuse, závěr
Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:
Členská schůze schvaluje navržený program jednání členské schůze.
Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba
většiny hlasů přítomných v době hlasování.
Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.
ad 1) Předsedkyně spolku Ing. Jana Suchá zpracovala a členské schůzi přednesla Zprávu
o činnosti SRP ZUŠ Uničov ve školním roce 2016/2017. Zprávou o činnosti byli přítomní
seznámeni s výčtem akcí, na kterých se spolek finančně a organizačně podílel. Celá zpráva –
viz příloha č. 2.
ad 2) Pokladní spolku Bc. Martina Měchová zpracovala a členské schůzi přednesla Zprávu
o hospodaření spolku ve školním roce 2016/2017. Ve zprávě byly uvedeny příjmy a výdaje
akcí, na kterých se spolek finančně podílel, počáteční a konečné zůstatky finančních
prostředků spolku v pokladně a na bankovním účtu spolku. Celá Zpráva o hospodaření SRP
ZUŠ Uničov ve školním roce 2016/2017 – viz příloha č. 3.
Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:
Členská schůze schvaluje hospodářský výsledek SRP ZUŠ Uničov k 31. 8. 2017.
Pro přijetí návrhu hlasovalo 79,41 % všech členů spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba
alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.
Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.
ad 3) Plán aktivity ZUŠ Uničov na školní rok 2017/2018 přednesla členské schůzi ředitelka
ZUŠ Uničov Mgr. Ludmila Smetanová. Seznámila přítomné členy s nejdůležitějšími koncerty,
festivaly a soutěžemi, kterých se zúčastní žáci školy, workshopy a soustředěními jednotlivých
oborů plánovaných pro letošní školní rok a sdělila, že o aktuálních akcích informují stránky
školy www.zusunicov.cz. Poděkovala spolku za aktivní spolupráci se školou.
ad 4)
a)Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:
Členská schůze potvrzuje výbor v tomto složení: Ivo Kobza, Bc. Martina Měchová, Markéta
Steidlová, DiS., Mgr. Michaela Dorušáková, Bronislava Růžičková, Ing. Bc. Jana Svobodová.
Jako nového člena výboru volí Mgr. Zdeňku Očenáškovou.
Pro přijetí hlasovalo 79,41 % všech členů spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba alespoň
dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.
Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.

b) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:
Členská schůze potvrzuje ve funkci předsedy spolku Ing. Janu Suchou, stávajícího předsedu
spolku.
Pro přijetí návrhu hlasovalo 79,41 % všech členů spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba
alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.
Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.
ad 5) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení:
Členská schůze schvaluje návrh výše příspěvku rodičů na podporu činnosti školy do SRP
ZUŠ Uničov 200,- Kč za každého žáka (v případě, že žák navštěvuje více oborů, platí
jedenkrát). Výběr příspěvku zajistí třídní učitelé v termínu do 20. 1. 2018.
Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba
většiny hlasů přítomných v době hlasování.
Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.
ad 6) Vzhledem k tomu, že se nikdo z přítomných nezapojil do diskuze, předsedkyně spolku
Ing. Jana Suchá poděkovala všem přítomným za účast a členskou schůzi v 17,15 hodin
ukončila.

Zapisovatel:

Ing. Bc. Jana Svobodová

Předseda spolku:

Ing. Jana Suchá

Ověřovatel zápisu:

Ivo Kobza

Příloha č. 4

Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ Uničov, konaná 29. listopadu 2017
Výsledky hlasování

Na členské schůzi je přítomno 27 členů spolku (osobně nebo v zastoupení na základě
písemné plné moci), tj. 79,41 % všech členů spolku (tj. nadpoloviční většina všech členů
spolku) – členská schůze je schopná se usnášet.

1) Schválení programu jednání členské schůze
Hlasování:
a)
pro:
b)
proti:
c) zdržel se hlasování:

27 členů, tj. 100 % přítomných členů
0 členů, tj. 0 % přítomných členů
0 členů, tj.
0 % přítomných členů

Pro přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných v době hlasování.

2) Schválení hospodářského výsledku SRP ZUŠ Uničov k 31. 8. 2017
Hlasování:
a)
pro:
b)
proti:
c) zdržel se hlasování:

27 členů, tj. 79,41 % všech členů
0 členů, tj.
0 % všech členů
0 členů, tj.
0 % všech členů

Pro přijetí usnesení je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.

3) Volba nového složení výboru spolku a potvrzení stávajícího předsedy spolku
ve funkci
a) Návrh nového složení výboru:
Ivo Kobza, Bc. Marina Měchová, Markéta Steidlová, DiS., Mgr. Michaela Dorušáková,
Bronislava Růžičková, Ing. Bc. Jana Svobodová, nový člen výboru spolku Mgr. Zdeňka
Očenášková

Hlasování:
a)
pro:
b)
proti:
c) zdržel se hlasování:

27 členů, tj. 79,41 % všech členů
0 členů, tj.
0 % všech členů
0 členů, tj.
0 % všech členů

Pro přijetí usnesení je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.

b) Potvrzení stávajícího předsedy spolku Ing. Jany Suché ve funkci:
Hlasování:
a)
pro:
b)
proti:
c) zdržel se hlasování:

27 členů, tj. 79,41 % všech členů
0 členů, tj.
0 % všech členů
0 členů, tj.
0 % všech členů

Pro přijetí usnesení je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku.

4) Schválení návrhu výše příspěvku rodičů na podporu činnosti školy do SRP ZUŠ
Uničov 200,- Kč za každého žáka (v případě, že žák navštěvuje více oborů, platí
jedenkrát). Výběr příspěvku zajistí třídní učitelé v termínu do 20. 1. 2018.
Hlasování:
a)
pro:
b)
proti:
c) zdržel se hlasování:

27 členů, tj. 100 % přítomných členů
0 členů, tj. 0 % přítomných členů
0 členů, tj. 0 % přítomných členů

Pro přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných v době hlasování.

Hlasy počítal a zapsal:

Bronislava Růžičková

Bc. Martina Měchová

Příloha č. 2

Zpráva o činnosti SRP ZUŠ Uničov ve šk. r. 2016/2017
Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov ve šk. r. 2016/2017 v souladu s jeho Stanovami aktivně
spolupracoval se školou při zabezpečení její činnosti, jejich žáků a pedagogů v oblasti
materiální, hospodářské a personální. Získával a shromažďoval finanční dary pro dechový a
smyčcový orchestr, příspěvky rodičů na podporu činnosti ZUŠ, dotace z Města Uničov a Obce
Libina pro zajištění akcí školy a zkvalitňování materiálních podmínek ZUŠ. Pomáhal škole při
organizování kulturních, vzdělávacích a jiných akcí v součinnosti se ZUŠ.
Ve šk. r. 2016/2017 SRP ZUŠ Uničov finančně podpořil následující akce:
Soutěže a soutěžní přehlídky:
Pěvecká soutěž v Olomouci, Pro Bohemia v Ostravě, Národní soutěž ZUŠ – klavír (ŠK, OK, KK),
kytary (ŠK, OK, KK, ÚK), smyčce (ŠK, OK, KK, ÚK), klávesy (ŠK, okresní přehlídka), Grand Prix
Dance Olomouc 2017, Flautování Jindřichův Hradec, Přehlídka smyčcových duet, PJN 2017,
Přehlídka DO v Bierunu v Polsku, baletní soutěž Na špičkách v Brně, PRAGuitara Classica 2017
v Praze;
Koncerty:
Vánoční koncerty, Setkání generací, Koledové dárečky, absolventské koncerty, Večer
populárních melodií, Jarní koncerty, My jsme malí muzikanti, Jarní koncert DO v Šumvaldu,
Koncert KO v Újezdu u Uničova, Dvacatero kvítí, Jarní koncert DO v Uničově, Rodinné
muzicírování, výchovné koncerty, ZUŠ open v Olomouci, Koncert v Libině, UHJ, Závěrečný
koncert;
Workshopy a výstavy:
VO – několik vernisáží, galerijní animace v Olomouci, workshop Květy
HO – klavírní kurzy
TO – závěrečné posezení
Z příspěvků rodičů na podporu činnosti školy byly také pořízeny nové kostýmy a rekvizity
pro TO a LDO, fotodokumentace a videozáznamy mnoha z akcí školy, byly zakoupeny ceny
pro absolventy a nejúspěšnější žáky školy, taktéž materiál pro VO, byly zaplaceny pronájmy
koncertní síně a městského kina na pořádání některých z výše uvedených akcí, příspěvky byly
také použity na údržbu a opravy zapůjčených nástrojů.
Zpracovala: Ing. Jana Suchá
Uničov 24. 11. 2017

