
Zápis z valné hromady spolku Boženka konaného 

 dne 10. 5. 2019 ve 14:30 

 

 

1) Uvítání, seznámení s programem, soupis listiny přítomných. 

2) Ověření usnášeníschopnosti, přítomno 23 z 23 členů, valná hromada byla usnášeníschopná. 

3) Předseda spolku ustanovil zapisovatele – Iva Christodoulou a ověřovatele zapisovatele – Eva 

Strachotová. 

4) Schválení programu VH – předseda dal hlasovat o schválení programu VH (Příloha č.1) – pro 23, 

proti  - 0, zdrželo se 0. 

5) Předseda podal zprávu o stavu členské základny - 23 členů. 

6)  Předseda podal zprávu o činnosti spolku za rok 2018. 

7) H. Navrátilová podala zprávu o hospodaření spolku za rok 2018 (viz Příloha č.2) 

8) Volba členů výkonného výboru  

- předseda podal návrh na zvolení 5-členného výkonného výboru 

- předseda spolku navrhl Hanu Hajtmarovou a Alžbětu Reliovou jako členy volební komise 

-  předseda spolku dal hlasovat o schválení  členů volební komise (Hana Hajtmarová, Alžběta Reliová)      

pro 23, proti 0, zdrželo se 0. 

- proběhla tajná volba členů výkonného výboru – každý z členů VH nominoval 5členný výbor 

- složení výboru bylo určeno sečtením všech hlasů, členy výboru se stala pětice členů VH s nejvyšším 

počtem hlasů 

- do výkonného výboru byli zvoleni:  

Helena Navrátilová (17 hlasů) 

   Lenka Fréharová (17 hlasů) 

   Jan Odehnal (15 hlasů) 

   Jaroslav Vít (14 hlasů) 

   Lukáš Běhal (5 hlasů) 

9) Volba předsedy spolku členy výkonného výboru – předsedou spolku byla členy výkonného výboru 

zvolena Helena Navrátilová 

10) Volba členů kontrolní komise 

-proběhla tajná volba členů kontrolní komise, každý z členů VH nominoval 3členný výbor 

- složení výboru bylo určeno sečtením všech hlasů, členy výboru se nakonec stala čtveřice členů VH 

s nejvyšším počtem hlasů ( dva členové měli stejný počet hlasů) 



- do kontrolního výboru byli zvoleni: 

   Petr Kondler 

   Hana Hajtmarová 

   Alžběta Reliová 

   Iva Christodoulou 

11) Plán činnosti na rok 2019 

- po diskusi navrhl předseda hlasovat o navýšení členského příspěvku rodičů na jednoho žáka z 50 Kč 

za rok na 100 Kč za rok od školního roku 2019/20 – pro 23, proti – 0, zdrželi se – 0 

- Lenka Fréharová navrhla rozšířit činnost spolku o pořádání Pohádkového lesa v prostorách školy a 

jejího okolí 

- předseda spolku navrhl změnu ve stanovách spolku Boženka z formulace – spolek Boženka přispívá 

výhradně dětem na formulaci, která umožní přiměřenou odměnu členům pořádajícím výdělečné akce 

spolku Boženka 

- předseda spolku dal hlasovat o změně formulace ve stanovách spolku (viz výše) – pro 23, proti 0, 

zdrželi se 0 

- proběhla diskuze o dalších možných změnách stanov – bude nutná schůzka výkonného výboru a  

následně odhlasování změny stanov VH 

- proběhla diskuze o nutnosti navýšení investice na reprezentaci školy (např. dresy, školní trička) 

- předseda spolku dal hlasovat o navýšení částky na reprezentaci školy – pro 23, proti 0, zdrželi se 0; 

další podrobnosti projedná výkonný výbor 

 

 

Zapsala:  Iva Christodoulou 

Zápis ověřila: Eva Strachotová 

 

 

V Zábřehu 20. 5. 2019 

 

 

 


