NS Přátelé ZUŠ – Valná hromada 27. 3. 2019
PROGRAM
1. Přivítání
Poděkování členům výboru za práci, členům spolku za účast na Valné hromadě.

2. VOLBA nových členů výboru - vzhledem k velkému počtu členů jsme volili
korespondenční formu per rollam
Navržení noví členové
Ondřej Teplý – předseda
Veronika Odehnalová – hospodář
Ondřej Moško – zástupce pro HO
Počet členů spolku 814
k volbě se vyjádřilo 616 členů, seznamy hlasujících jsou uloženy v dokumentaci NS
Přatelé ZUŠ, Lonkova 510, Pardubice 530 09.


Volba předsedy – Ondřej Teplý
souhlas
605
členů
nesouhlas
1
člen
zdržel se
10
členů



Volba hospodáře – Veronika Odehnalová
souhlas
605
členů
nesouhlas
0
člen
zdržel se
11
členů



Volba zástupce pro HO – Ondřej Moško
souhlas
606
členů
nesouhlas
0
člen
zdržel se
10
členů

Vzhledem k počtu hlasujících členů spolku a většinový souhlas, byli navržení kandidáti
potvrzeni do svých funkcí spolku.

3. Základní podmínky členství
Členský příspěvek 150,-Kč
Stanovy spolku – viz. web www.zuspardubice.cz
Využití spolku: Výdaje spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc
na akcích a projektech zuš, k propagaci školy, k zakoupení odměn a jiných dárků pro
žáky – absolventské koncerty, doprava na soutěže, soustředění, vstupenky na
koncerty, ceny pro děti, dohody, nájmy, účastnické poplatky – mezinárodní soutěže
apod.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 + hlasování
Sčitatelé /René Honig, Kateřina Pappová
Pí Radka Hronová přednesla přehled hospodaření za rok 2018 –
Stav pokladny k 31.12.2018
6 654,-Kč
Stav účtu k 1.1.2018
Stav účtu k 31.12.2018

200 641,70 Kč
177 860,31 Kč

Viz. přehled čerpání za rok 2018
Zpráva o hospodaření byla schválena:

souhlas
nesouhlas
zdržel se

38 členů
0
0

5. Rozpočet na 2019 + hlasování
Pí Radka Hronová přednesla rozpočet na rok 2019 –
Stav pokladny k 1.1.2019
Stav pokladny k 27.3.2019
Stav účtu k 1.1.2019
Stav účtu k 27.3.2019

6 654,- Kč
13 045,- Kč
177 860,31 Kč
147 035,96 Kč

Viz. přehled rozpočtu na rok 2019
Rozpočet byl schválen:

souhlas
nesouhlas
zdržel se

38 členů
0
0

6. Informace o škole
Výroční zpráva školy/počet žáků 1060, 7 pracovišť, 45 ped./ Informatorium
Nové prostory Nová – vybavení, hud.nástroje, technické vybavení
Akce školy na rok 2019 /soutěže, ZU, Hraje celá rodina, MKT, Open ZUŠ, ZU/
Výhled na novou budovu pro školu – spolupráce s ČVÚT – návrhy studentů
architektury.
Dotazy

7. Závěr
Poděkování členům, kteří ukončili své funkce ve výboru NS P ZUŠ –
p. Lenka Šmídová – hospodář
p. Bořivoj Hezký – předseda + zástupce za HO

