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Zápis z členské schůze spolku 

 

Spolek přátel ZUŠ Bílovec 

IČ: 05147221, se sídlem Pivovarská 124/24, 743 01 Bílovec 

zapsaného ve spolkovém rejstříku oddíl L vložka 15132 

 

konané dne 17.10.2022 od. 17.00 hod. na adrese: Pivovarská 124/24, 743 01 Bílovec 

 

Program členské schůze: 

1. Zahájení 

2. Odstoupení předsedkyně a místopředsedkyně z funkce 

3. Volba předsedy a místopředsedy spolku  

4. Změna stanov 

5. Zpráva o hospodaření 

6. Schválení členského příspěvku 

7. Plánované aktivity 

8. Diskuze a dotazy 

 

1. Zahájení schůze 

Jednání členské schůze zahájila předsedkyně spolku paní Martina Hrabovská, která 
konstatovala, že schůze byla řádně svolána, a to pozvánkou ze dne 29.9.2022. Dále 
předsedkyně konstatovala, že jsou přítomni všichni členové spolku, tj. účast je 100 % a 
schůze je tedy usnášeníschopná. 

Dále paní Martina Hrabovská navrhla, aby zapisovatelem byla zvolena Katarína Kovařčíková 
Vrablová. 

 

Usnesení č. 1:  

„Členská schůze schvaluje zapisovatelem Katarínu Kovařčíkovou Vrablovou.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Odstoupení předsedkyně a místopředsedkyně z funkce 

Předsedkyně spolku paní Martina Hrabovská sdělila členské schůzi, že z časových důvodů 
k dnešnímu dni odstupuje z funkce předsedkyně spolku. 

Usnesení č. 2: 

„Členská schůze bere na vědomí odstoupení paní Martiny Hrabovské, bytem Slunečná 
1147/15, 743 01 Bílovec z funkce předsedkyně spolku ke dni 17.10.2022.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 
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Místopředsedkyně spolku paní Mgr. Martina Krejčí sdělila členské schůzi, že z časových 
důvodů k dnešnímu dni odstupuje z funkce místopředsedkyně spolku. 

Usnesení č. 3: 

„Členská schůze bere na vědomí odstoupení paní Mgr. Martiny Krejčí, bytem Jiráskova 
574/6, 743 01 Bílovec z funkce místopředsedkyně spolku.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Volba předsedy a místopředsedy spolku 

Paní Martina Hrabovská navrhla, aby předsedkyní spolku byla zvolena paní Katarína 
Kovařčíková Vrablová, která se svým případným zvolením vyslovila souhlas. Vzhledem 
k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, bylo o tomto návrhu hlasováno. 

Usnesení č. 4: 

„Členská schůze volí do funkce předsedkyně spolku paní JUDr. Katarínu Kovařčíkovou 
Vrablovou, bytem Bezručova 443/54, 74301 Bílovec.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

Paní Martina Hrabovská dále navrhla, aby místopředsedkyní spolku byla zvolena paní Andrea 
Szczypková, která se svým případným zvolením vyslovila souhlas. Vzhledem k tomu, že 
nebyl vznesen žádný protinávrh, bylo o tomto návrhu hlasováno. 

„Členská schůze volí do funkce místopředsedkyně spolku paní Ing. Andreu Szczypkovou, 
bytem Radotínská 956/6, 74301 Bílovec.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Změna stanov 

Paní Martina Hrabovská poděkovala přítomným za spolupráci a předala slovo nově zvolené 
předsedkyni Kataríně Kovařčíkové Vrablové. Nově zvolená předsedkyně spolku poděkovala 
za důvěru a přistoupila k dalšímu bodu programu jednání, kterým byla změna stanov. 
Důvodem změny stanov je potřeba upřesnit podmínky vzniku a zániku členství ve spolku a na 
to navazující usnášeníschopnost členské schůze. 

 

Usnesení č. 6: 

„Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 

Článek V. stanov se v celém rozsahu nahrazuje tímto zněním: 
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V. 

Člen spolku 

Mezi práva a povinnosti člena spolku patří: 

a) podílet se na činnosti spolku; 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; 
c) platit členský příspěvek, jehož výši stanoví členská schůze; 
d) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; 
e) volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku; 
f) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu s účelem, činností a ostatními zájmy spolku; 
g) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku; 
h) pečlivě a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či 

zvolen. 

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo jakákoliv právnická 
osoba, která má vztah k ZUŠ, zejména jejíž osoby blízké jsou žáci nebo zaměstnanci této ZUŠ. 

Členství ve spolku zákonnému zástupci žáka ZUŠ vzniká zaplacením členského příspěvku. 
Ostatním fyzickým osobám a právnickým osobám vzniká členství na základě rozhodnutí 
členské schůze o přijetí za člena spolku a zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek 
je třeba uhradit nejpozději do konce prosince školního roku, za který se příspěvek hradí. 
Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen spolku zavazuje plnit 
základní povinnosti, plynoucí pro něj z členství ve spolku. 

Člen spolku může ze spolku kdykoliv dobrovolně vystoupit, a to na základě písemného 
oznámení, doručeného k rukám člena statutárního orgánu do sídla spolku. 

Členství ve spolku dále zaniká úmrtím člena spolku, zánikem spolku, vyloučením člena spolku 
statutárním orgánem spolku, popř. z jiného důvodu stanoveného zákonem. Členství ve spolku 
dále zaniká nezaplacením členského příspěvku, a to k 31.1. školního roku, za který měl být 
členský příspěvek zaplacen.  

 

Článek VII. stanov se v celém rozsahu nahrazuje tímto zněním: 

Článek VII. 

Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze všech členů spolku.  

Do působnosti členské schůze patří: 

a) určení a změna zaměření hlavní činnosti spolku; 
b) volba a odvolání předsedy, místopředsedy a hospodáře; 
c) rozhodnutí o změně stanov; 
d) schválení hospodářského výsledku spolku; 
e) rozhodnutí o výši členského příspěvku; 
f) rozhodnutí o přeměně spolku, ledaže zákon stanoví jinak; 
g) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací; 
h) volba a odvolání likvidátora; 
i) rozhodnutí o naložení s likvidačním zůstatkem; 
j) další rozhodnutí, která do působnosti nejvyššího orgánu spolku svěřuje zákon, jiný 

právní předpis nebo stanovy; 
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Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. 

Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku také z podnětu alespoň jedné 
třetiny členů spolku. 

Termín konání členské schůze a její pořad se členům spolku oznámí nejméně 15 dnů přede 
dnem jejího konání, a to prostřednictvím e-mailu, který člen za tímto účelem spolku sdělí; 

Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na 
základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být člen statutárního orgánu spolku či 
statutární orgán.  

Členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku. 

Každý člen spolku disponuje na členské schůzi jedním hlasem. 

Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. 

K přijetí rozhodnutí podle písmene a), c), f), g) je zapotřebí souhlas alespoň dvoutřetinové 
většiny hlasů přítomných členů spolku. V takovém případě musí být návrh usnesení zaslán 
členům e-mailem společně s pozvánkou nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. 

Ostatní ustanovení stanov zůstávají beze změny.“ 

 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Zpráva o hospodaření 

Předsedkyně spolku následně předala slovo paní Ing. Danuši Tížkové, která seznámila 
přítomné se Zprávou o hospodaření spolku ve školním roce 2021/2022. Po krátké diskusi bylo 
hlasováno o následujícím usnesení.  

Usnesení č. 7: 

„Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za školní rok 2021/2022.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Schválení členského příspěvku na žáka 

Předsedkyně spolku navrhla, aby byl schválen členský příspěvek 150,- Kč na školní rok, tedy 
výše členského příspěvku bude zachována ve stejné výši jako v minulých letech. Členský 
příspěvek ve výši 150,- Kč ročně bude schválen i do budoucna, dokud členská schůze 
nerozhodne o jiné výši příspěvku. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, bylo 
o tomto návrhu hlasováno. 

Usnesení č. 8: 

„Členská schůze stanovuje členský příspěvek ve výši 150,- Kč na školní rok, přičemž členský 
příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.12. školního roku, za který se příspěvek hradí.“ 

Hlasování: Pro: 3 hlasy, tj. 100 %; Proti: 0; Zdrželo se: 0;   

Usnesení bylo přijato. 
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7. Plánované aktivity 

Předsedkyně spolku předala slovo řediteli ZUŠ Mgr. Ondřeji Langrovi, který seznámil 
přítomné s plánovanými aktivitami pro děti a rodiče v podobě plánovaných hudebních večerů, 
zájezdu výtvarného oboru do galerie či plánovaného zájezdu žáků zpěvu do divadla v Opavě. 

Dále Mgr. Langr seznámil přítomné s realizací pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří jsou 
ubytováni v Domově mládeže při Gymnáziu M. Koperníka v Bílovci, kdy jedním z finančních 
zdrojů bylo vstupné na Benefiční koncert dne 26.4.2022, na jehož pořádání se podílel rovněž 
Spolek přátel ZUŠ Bílovec. 

 

8. Diskuze a dotazy 

Následně proběhla krátká diskuse. Vzhledem k tomu, že pořad jednání členské schůze se 
vyčerpal, poděkovala nově zvolená předsedkyně přítomným za účast a jednání členské schůze 
ukončila. 

 

V Bílovci dne 17.10.2022 

 

 

__________________________ 

Katarína Kovařčíková Vrablová, zapisovatel 

 

 

_________________________ 

Martina Hrabovská, svolavatel 

 


