Zápis z náhradního zasedání plenárního shromáždění Sdružení rodičů při
Základní škole Stříbro, Mánesova 485
Náhradní zasedání plenárního shromáždění se konalo ve školní jídelně Základní školy Stříbro,
Mánesova 485 dne 14.12.2015 od 18:00 hodin a bylo svolané výkonným výborem. Bylo svoláno na
základě § 257 Nového občanského zákoníku a to proto, že zasedání konané dne 25.11.2015 nebylo
vlivem nízkého počtu členů usnášení schopné.
Na náhradní zasedání shromáždění se dostavilo 11 členů, jejichž seznam formou prezenční listiny
přílohou tohoto zápisu.
Po úvodním slovu a přivítání přítomných zahájil jednání pan Peteřík a byla provedena volba
předsedajícího zasedání, kterým byl zvolen pan Novák. Pan Peteřík byl zvolen zapisovatelem schůze.
Předsedající seznámil přítomné s programem, který byl projednáván na zasedání 25.11.2015, které
nebylo usnášení schopné vlivem nízkého počtu přítomných členů spolku. Následně byl předložen
program náhradního zasedání a všichni přítomní s tímto programem souhlasili a schválili jej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba předsedajícího a zapisovatele
Seznámení s programem, jeho schválení, případně doplnění
Schválení nového názvu a nových stanov spolku
Volba výkonného výboru
Stanovení výše členského příspěvku
Diskuse

Ad 4) Předložený návrh stanov byl uveřejněn ode dne rozeslání pozvánky členům spolku na
webových stránkách školy. Předsedající přítomným přednesl tento návrh nových stanov a poukázal
na hlavní změny společně s návrhem na změnu názvu spolku na „Spolek rodičů při Základní škole
Stříbro, Mánesova 485“. Nový název byl spolu se stanovami ve znění, které jsou přílohou tohoto
zápisu, všemi přítomnými členy schválen (hlasováním 11 pro, 0 proti a 0 se zdržel).
Ad 5) Do výkonného výboru spolku byly navrženi pan Lukáš Novák, narozen 26.2.1976, bytem
Hornická 848, Stříbro, pan Mgr. Václav Peteřík, narozen 4.2.1958, bytem Větrná 1282, Stříbro a paní
Mgr. Zdeňka Rottenbornová, narozená 18.3.1976, bytem Tř. 5. Května 615, Stříbro. Všichni přítomní
hlasováním tento návrh jednomyslně podpořili (hlasováním 11 pro, 0 proti a 0 se zdržel).
Ad 6) Předsedající navrhl ponechat stávající výši členského příspěvku a jelikož jiný návrh nebyl
předložen, bylo hlasováním všech přítomných členů spolku tento návrh přijat (hlasováním 11 pro, 0
proti a 0 se zdržel).
V 18:45 bylo zasedání předsedajícím ukončeno.
Přijatá usnesení:
1. Plenární shromáždění schvaluje nový název spolku, který zní „Spolek rodičů při Základní
škole Stříbro, Mánesova 485“
2. Plenární shromáždění schvaluje nové znění stanov, které jsou přílohou tohoto zápisu

3. Plenární shromáždění volí výkonný výbor ve složení Lukáš Novák, narozen 26.2.1976, bytem
Hornická 848, Stříbro, pan Mgr. Václav Peteřík, narozen 4.2.1958, bytem Větrná 1282,
Stříbro a paní Mgr. Zdeňka Rottenbornová, narozená 18.3.1976, bytem Tř. 5. Května 615,
Stříbro.
4. Plenární shromáždění stanovuje výši členského příspěvku na 50 Kč.

Zapsal dne 16.12.2015: Václav Peteřík

Ověřil: Lukáš Novák

