ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
SDRUŽENÍ PŘÁTEL KONZERVATOŘE V PARDUBICÍCH, z. s. (SPK)
Termín schůze:
Místo pořádání schůze:

15. 11. 2018 v 16:30 hodin
Malý sál, Konzervatoř Pardubice

Plánovaný program schůze:
1) Zahájení
 kontrola usnášeníschopnosti
 schválení programu členské schůze
 volba orgánů členské schůze
2) Změna názvu spolku
3) Změna stanov (viz příloha)
4) Volba orgánů výboru SPK
5) Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018
6) Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018
7) Schválení výše a termínu placení členského příspěvku na školní rok 2019/2020
8) Plán práce, návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019, předpokládané akce

Schůzi vede a zapisuje: Mgr. Alois Mech, člen výboru SPK
Program schůze:
1) Zahájení
 kontrola usnášeníschopnosti
 (přítomno 22 ze 100 možných členů - výsledek neusnášeníschopnost)







svolání náhradní schůze v 16:45
kontrola usnášeníschopnosti
(přítomno 24 ze 100 možných členů - výsledek, usnášenischopnost, schůze může začít)



schválení programu členské schůze
hlasování A 24
N0

Z0

volba orgánů členské schůze (výboru)
 navrženi:
1.
MgA. Jana Kucháriková
hlasování A 24
2.
Radmila Sekyrová
hlasování A 24
3.
Mgr. Alois Mech
hlasování A 24
 další návrhy žádné, třičlenný výbor zvolen

N0
N0
N0

Z0
Z0
Z0

2) Změna názvu spolku na Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, z.s.
hlasování A 24
N0
Z0
3) Změna stanov (viz příloha). Nové navrhované stanovy byly celé přečtené, všichni přítomní členové dostali
kopii. Byly diskutovány nové změny, byly přijaty pozitivně.
hlasování A 23
N0
Z1

4) Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018
Zprávu přednesla odstupující předsedkyně a končící člen SPK Bc. Lenka Královcová, vypočetla veškeré
úspěchy SPK v provázanosti s Konzervatoří Pardubice, kolik soutěží, vystoupení a akcí SPK podpořilo.
(zpráva je uložena v archívu SPK)
schválení A 24
N0
Z0
5) Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018
Zprávu přednesla pokladní, účetní SPK, paní Radmila Sekyrová. Byl konstatován pozitivní vývoj účtu,
vyrovnané hospodaření, postupné navyšování sponzorských darů, atd. (zpráva je uložena v archívu
SPK)
schválení A 24
N0
Z0
6) Schválení výše a termínu placení členského příspěvku na školní rok 2019/2020, splatný do termínu další
schůze SPK v listopadu 2019.
návrh 1000Kč
schválení A 24
N0
Z0
jiné návrhy nebyly
7) Plán práce, návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019, předpokládané akce
Byl přednesen návrh rozpočtu na příští období (R. Sekyrová), plán akcí, činností na další období,
předpokládané akce k 40. výročí založení Konzervatoře Pardubice atd. (A. Mech, diskuse)
schválení rozpočtu
hlasování A 24
N0
Z0
Následovala schůzka nově zvoleného výboru SPK, kde si členové mezi sebou zvolili předsedu a hospodáře. Předsedou
SPK byl zvolen Mgr. Alois Mech, hospodářkou paní Radmila Sekyrová.

Mgr. Alois Mech, předseda SPK ……………………………………………….

Radmila Sekyrová, hospodářka SPK ……………………………………………….

MgA. Jana Kucháriková, členka výboru SPK ……………………………………………….
Zapsal: Mgr. Alois Mech, předseda SPK
V Pardubicích 16. 11. 2018

