Zápis
ze zasedání valné hromady
občanského sdružení „Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa, o.s.“
se sídlem Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01
dne 14. 4. 2016 v 16:00, na adrese sídla
_________________________________________________________________________________
Žitavská 2969, Česká Lípa 16:00
Předseda představenstva přivítal v 16:00 přítomné účastníky valné hromady a zahájil zasedání kontrolou
přítomnosti a usnášeníschopnosti.
1. Kontrola usnášeníschopnosti
Na základě prezenční listiny předseda konstatuje, že na jednání valné hromady je přítomno 12 z 19
členů. Valná hromada je tímto shledána usnášeníschopnou. Z nepřítomných se řádně omluvila paní
Radka Hronová a pan Ing. Jan Stárek. Zasedání valné hromada vede předseda sdružení Ing. Karel Lusk.
Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Helena Paszeková. Hlasování bude prováděno zvednutím ruky.
2. Schválení usnesení valné hromady
Ing. Karel Lusk seznámil přítomné členy se stavem zápisu změn vyplývajících z NOZ ve vztahu ke
spolkům do obchodního rejstříku a požádal o schválení usnesení, které je vyžadováno soudem pro zápis
povinných změn. (viz příloha)
Návrh usnesení byl schválen 100% přítomných hlasů.
3. Schválení výroční zprávy
Předseda spolku seznámil přítomné členy valné hromady se zněním výroční zprávy za rok 2015 (zprávy
o činnosti) jejíž přílohou byl přehled příjmů a výdajů sdružení.
Předseda spolku Ing. Karel Lusk nechal hlasovat o schválení výroční zprávy. Tato byla schválena 100%
přítomných hlasů.
4. Schválení mimořádného příspěvku třídám
Ing. Karel Lusk seznámil přítomné se zůstatkem na pokladně i stavem bankovního účtu. Mgr. Paszeková
informovala členy o vybraných příspěvcích a o předpokládaném výběru v příštím školním roce
s ohledem na počet otevíraných tříd.
Ing. Karel Lusk navrhl schválení usnesení o mimořádném příspěvku jednotlivými třídám v následujícím
znění:

„Třídám bude poskytnuta jednorázová finanční podpora ve výši Kč 150,- Kč na každého
platícího žáka. Podpora musí být užita výhradně ve prospěch studentů, kteří uhradili členský
příspěvek a v souladu s podmínkami poskytování příspěvků registrovaným spolkem. Částky
budou předány třídním učitelům, kteří následně provedou vyúčtování a zdůvodnění čerpání
mimořádné jednorázové podpory.“

Návrh usnesení byl schválen 100% přítomných hlasů.
5. Informace od zástupce školy
Mgr. Paszeková informovala přítomné o provozních záležitostech školy a přijímacím řízení ze studiu.
6. Diskuse
7. Ukončení valné hromady
Předseda občanského sdružení poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 16:45.

Ing. Karel Lusk
Předseda výboru občanského sdružení

Přílohy:

Pozvánka na zasedání výboru
Prezenční listina
Návrh usnesení pro soud

Mgr. Helena Paszeková
zástupce školy v občanském sdružení

