
Zápis z Valné hromady 

Unie rodičů a přátel školy ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem, z. s. 

I. 

Dne 3. 10. 2019 se uskutečnila Valná hromada spolku „Unie rodičů a přátel školy ZŠ 5. května ve 

Dvoře Králové nad Labem, z. s.“ (dále jen Unie) za účasti osob uvedených na připojené listině 

přítomných. 

II. 

Na programu jednání Valné hromady byly tyto body: 

1) Soupis listiny přítomných. 

2) Zvolení nových členů Výboru. 

3) Seznámení se se zprávou o činnosti Výboru. 

4) Schválení členského příspěvku. 

5) Schválení hospodaření za školní rok 2018/2019. 

6) Schválení rozpočtu na školní rok 2019/2020. 

7) Diskuze 

III. 

Ad 1) Přítomní, kteří se dostavili na Valnou hromadu v budově ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 

28. října 731 a splňují podmínky pro členství v Unii, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k 

údaji o svém jménu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

Ad 2) Předsedající navrhl na pozici nového člena Výboru pana Martina Dvořáka (zástupce 1. třídy). 

Pro bylo 7 přítomných, proti 0, zdržel se 1. Nový člen Výboru byl zvolen za paní Hubenou, které 

zaniklo členství v Unii. 

Ad 3) Předsedající přítomné seznámil se zprávou o dosavadní činnosti Výboru. Zpráva je součásti 

tohoto zápisu (příloha č. 2). 

Ad 4) Předsedající navrhl výši členského příspěvku na 50 Kč za žáka. Pro bylo 8 přítomných.  

Ad 6) Předsedající přítomné seznámil s hospodaření Unie za školní rok 2018/2019 (příloha č. 3), které 

přítomní schválili. Pro bylo 8 přítomných.  

Ad 7) Předsedající přítomné seznámil s návrhem rozpočtu na školní rok 2019/2020 (příloha č. 4), 

který po změnách (jsou uvedeny v návrhu) přítomní schválili. Pro bylo 8 přítomných.  

Ad 8) V diskuzi se projednávali následující body: 

 Přítomní upozornili ředitele školy, aby se členské příspěvky vybíraly po uskutečnění Valné 

hromady, která se koná každý rok na přelomu září, října.  

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 7. 10. 2018 

 

Zápis pořídil: Radan Černý Datum a podpis: 

Předsedající: Iva Šebrlová Datum a podpis: 

Zápis ověřil:  Datum a podpis: 


