
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

spolku Želva Melichar, z.s., se sídlem Bítovská 1246/1, 140 00 Praha 4, IČO: 265 58 947 ve dnech
15.3.2021 - 21.3.2021 online skrze online formulář dostupný na adrese

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbrabEWN1W2CkiwoCdgfhmqDoMSgewJUuEibl8Ono
jtD7XpA/viewform.

(Pozvánka na tuto valnou hromadu byla zaslána emailem a zveřejněna dne 22.2.2021)

1)   Zahájení valné hromady:  
Valná hromada byla zahájena dne 15.3. 2021 v 00:00 online na výše uvedené adrese.
Ke stanovenému pořadu jednání nebyly podány ze strany členů spolku žádné žádosti o doplnění nebo
připomínky.

Program jednání:

A) Zahájení valné hromady;  
B) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady; 
C) Schválení výroční zprávy za školní rok 2019/20; 
D)  Informace  k  výsledku  hospodaření  s  granty  MČ  Praha  4  za  rok  2020  a  návrh  na  darování
workoutového hřiště základní škole Bítovská; 
E) Informace k podaným žádostem o grant MČ Praha 4 za rok 2021 a souhlas s uzavřením grantových
smluv; 
F) Rozhodnutí o koncepci činností a hospodaření spolku pro školní rok 2020/21; 
G) Hlasování o volbě výkonného výboru spolku; 
H) Jiné.

Počet členů spolku (podaná přihláška a zaplacen členský poplatek): 69
Počet přítomných členů spolku: 54
Počet přítomných nečlenů spolku: 8

Předseda spolku, pan Lukáš Zach, který řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy, konstatoval,
že valná hromada je dle stanov spolku v platném znění usnášeníschopná.

2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady:

Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy a zapisovatele valné hromady. Předseda spolku Lukáš Zach,
který řídil  valnou hromadu do zvolení  předsedy valné hromady,  navrhl,  aby byl  předsedou valné
hromady zvolen Lukáš Zach a zapisovatelem valné hromady Jitka Erbenová.

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro: 54
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

3  ) Schválení výroční zprávy za školní rok 2019/20:  

Dalším  bodem  bylo schvalování  výroční  zprávy  za  školní  rok  2019/20  dostupné  online  na
internetových stránkách spolku.

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro: 54
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbrabEWN1W2CkiwoCdgfhmqDoMSgewJUuEibl8OnojtD7XpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbrabEWN1W2CkiwoCdgfhmqDoMSgewJUuEibl8OnojtD7XpA/viewform


4  ) Informace k výsledku hospodaření s granty MČ Praha 4 za rok 2020 a návrh na darování  
workoutového hřiště základní škole Bítovská:

Dalším bodem bylo informování o výsledku hospodaření s granty MČ Praha 4 za rok 2020 a návrh na
darování workoutového hřiště základní škole Bítovská.

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro: 54
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

5  ) Informace k podaným žádostem o grant MČ Praha 4 za rok 2021 a souhlas s uzavřením  
grantových smluv:

Dalším bodem bylo podání informace k podaným žádostem o grant MČ Praha 4 na rok 2021 a souhlas
s uzavřením grantových smluv.

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro: 54
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

6  ) Rozhodnutí o koncepci činností a hospodaření spolku pro školní rok 2020/21:  

Šestým bodem programu bylo rozhodnutí členů o koncepci činností a hospodaření spolku pro školní
rok 2020/21, který byl předložen současně s pozvánkou na tuto valnou hromadu, a to:

Koncepce činností a hospodaření spolku ve školním roce 2020/21

Výdaje:
Spoluúčast na případných již podaných žádostech o grant – nutná spoluúčast jen u grantu na květiny a
truhlíky – 2.800 Kč
Knihy do školních lavic (povinná četba) – 5.000 Kč
Příspěvek na ples 9. tříd – 5.000 Kč
Přivítání prvňáčků – 4.000 Kč
Vánoční besídka a jarmark – 15.000 Kč
Propagace spolku na akcích školy a drobné předměty – 3.000 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky – 54.000 Kč

K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro: 54
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

7  ) Hlasování o volbě výkonného výboru spolku:  

Předposledním bodem programu bylo hlasování všech přítomných členů spolku o volbě výkonného
výboru na další  dvouleté  funkční  období,  přičemž návrhem bylo pokračovat  ve vedení  spolku ve
stávajícím složení.



K návrhu nebyly  podány žádné protinávrhy,  dotazy či  připomínky,  případně  žádosti  o  vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro: 54
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

8) Jiné:

V tomto bodu řada členů vyjádřila poděkování vedení spolku za svojí činnost.

Dále padl návrh na ocenění vyučujících po dobu distanční výuky v době pandemie COVID-19. K
tomuto proběhne další diskuze členů.

Na dotaz, zda účastníci Valné hromady jsou spokojeni s jejím konáním online se 86,7 % účastníků
vyjádřilo  kladně.  S ohledem na výraznou nadpoloviční  účast  členů na  online Valné hromadě  a  s
ohledem na spokojenost účastníků s touto formou zváží vedení spolku návrh nových stanov spolku,
které by takovou formu konání valné hromady přímo předpokládaly.

Vedení spolku vyjádřilo dík všem členům za účast na Valné hromadě, za důvěru a podporu. Váží si
nabídky  aktivní  pomoci  spolku  řady  rodičů.  Aktivní  zájem  o  spolek  je  nepostradatelný  pro
dlouhodobou činnost a plnění spolkových cílů.

V Praze dne  14. 4. 2021

______________________________ __________________________
předseda výkonného výboru člen výkonného výboru
Lukáš Zach Jitka Erbenová


