
Zápis z 10. členské schůze

Spolku nazvaného:  Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s. IČ: 22719849, se
sídlem:  Pařížská  2249,  Kročehlavy,  272 01  Kladno,  zapsaného  ve  spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod oddílem „L“ a vložkou „19490“
(dále jen „spolek“). 

Datum a místo konání: 30. 10. 2017 od 18:30 hod., v prostorách Základní školy
a Mateřské  školy  Kladno,  Norská  2633,  na  adrese:  Pařížská  2249,  Kročehlavy,
272 01 Kladno (dále jen „škola“), v prostorách vstupní haly.

Ad 1) Zahájení členské schůze spolku a ověření usnášeníschopnosti

Členové výboru  spolku  přivítali  členy  spolku  a  dotázali  se,  zda všem přítomným
členům  spolku,  byla  doručena  pozvánka  na  tuto  členskou  schůzi  spolku  včetně
příloh. 

Členové výboru spolku ověřili, že z 90 členů spolku je přítomno 40, tj. 44,44%
(viz  listina přítomných na členské schůzi,  která je  přílohou č.  1  tohoto zápisu ze
schůze spolku), členská schůze spolku je tedy v souladu s článkem 6 odstavcem 4
Stanov spolku nazvaného Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s., IČ: 22719849
(OSMK) zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
oddílem „L“  a  vložkou  „19490“  (dále  jen  „STANOV“),  usnášeníschopná,  neboť  je
přítomna alespoň jedna třetina členů spolku, což není v rozporu ani s dispozitivním
ustanovením §  252 zák.  č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Ad 2) Volba činovníků členské schůze spolku

Členové  výboru  spolku  jednomyslně  navrhli,  aby  členskou  schůzi  spolku  řídil
v souladu s ustanovením článku 6 odstavec 8 STANOV stávající předseda spolku –
pan Roman Chaloupka, nar. ---------------------, bytem ---------------------.

Po dotazu k účastníkům členské schůze spolku nebyl učiněn jiný návrh, proto bylo
rozhodnuto o původním návrhu níže uvedeným způsobem:

Pro: 40
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bylo přijato toto usnesení výboru spolku: Předsedajícím a řídícím členské schůze
spolku  byl  zvolen  pan  Roman  Chaloupka,  nar.  ---------------------,  bytem
---------------------.

Členové  výboru  spolku  navrhli  zapisovatelem  členské  schůze  spolku  zvolit  paní
Terezu Malou, nar. ---------------------, bytem ---------------------.

Po dotazu k účastníkům členské schůze spolku nebyl učiněn jiný návrh, proto bylo
rozhodnuto o původním návrhu níže uvedeným způsobem:

Pro: 40
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bylo přijato toto usnesení: Zapisovatelem členské schůze spolku byla zvolena paní
Tereza Malá, nar. ---------------------, bytem ---------------------.

Členové výboru spolku navrhli zvolit ověřovatele zápisu členské schůze spolku paní
Lenku Hegenbartovou,  nar.  ---------------------,  bytem  --------------------- a  pana Petra
Janouše,  nar. ---------------------, bytem ---------------------.

Po dotazu k účastníkům členské schůze spolku nebyl učiněn jiný návrh, proto bylo
rozhodnuto o původním návrhu níže uvedeným způsobem:

Pro: 40
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bylo přijato toto usnesení: Ověřovateli zápisu členské schůze spolku byli zvoleni paní
Lenka  Hegenbartová,  nar.  ---------------------,  bytem  --------------------- a  pan  Petr
Janouš,  nar. ---------------------, bytem ---------------------.

Ad 3) Schválení programu členské schůze spolku

Předsedající členské schůze spolku navrhl schválení dalšího programu:

• 18:00-18:30 prezence a podání přihlášek nových členů spolku; 

• zahájení  členské  schůze  spolku  a  ověření  usnášeníschopnosti;  −  volba
činovníků členské schůze spolku (volba osoby oprávněné předsedat členské
schůzi  spolku,  osoby  oprávněné  provést  zápis  z  členské  schůze  spolku
a volba osoby oprávněné ověřit zápis z členské schůze spolku); 

• schválení programu členské schůze spolku; 

• shrnutí  dosavadní  činnosti  spolku  a  schválení  zprávy  o  činnosti  spolku
a hospodaření za minulé období spolku a projednání kontrolní zprávy; 

• předložení a projednání návrhu rozpočtu na období 2017/18; 
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• schválení rozpočtu spolku na školní rok 2017/2018; 

• projednání a schválení pověření schválit účetní uzávěrku za kalendářní rok; 

• informace o společnosti Erudio Montessori. 

Po dotazu k účastníkům členské schůze spolku nebyl učiněn jiný návrh, proto bylo
rozhodnuto o původním návrhu níže uvedeným způsobem:

Pro: 40
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bylo  přijato  toto  usnesení:  Schválení  výše  uvedeného  programu členské  schůze
spolku.

Ad 4) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření spolku za období 2016-2017

Předsedající  členské  schůze  Spolku  navrhl,  aby  byla  shrnuta  dosavadní  činnost
spolku a schválena zpráva o činnosti a hospodaření spolku za období 2016-2017
(viz příloha č. 2). 

Po  dotazu  k účastníkům  členské  schůze  spolku  nebyla  k předloženým  zprávám
učiněna žádná připomínka, proto bylo hlasováno o jejich schválení níže uvedeným
způsobem:

Zpráva o činnosti spolku a hospodaření za období 2016-2017

Pro schválení: 40
Proti schválení: 0
Zdržel se: 0

Bylo přijato toto usnesení: Po řádném shrnutí činnosti spolku a hospodaření spolku
za období 2016-2017 se schvaluje zpráva o činnosti a hospodaření spolku za období
2016-2017. 

Ad 5) Schválení zprávy kontrolní komise spolku 

Pan Pavel Čermák za kontrolní komisi uvedl, že nebyly nalezeny žádné nedostatky
(viz příloha č. 3).

Po dotazu k účastníkům členské schůze spolku nebyla k předložené zprávě kontrolní
komise spolku učiněna žádná připomínka, proto bylo hlasováno o jejím schválení
níže uvedeným způsobem:

3



Zpráva kontrolní komise spolku

Pro schválení: 39
Proti schválení: 0
Zdržel se: 1

Bylo přijato  toto usnesení:  Po řádném shrnutí  zjištění  kontrolní  komise spolku se
schvaluje zpráva kontrolní komise spolku. 

Ad 6) Schválení cílů a priorit na další období 2017-2018

Předsedající členské schůze spolku předložil návrh cílů a priorit spolku na školní rok
2017/2018 (je rovněž uveden v příloze č. 2).

K předloženému návrhu cílů a priorit spolku nebyla učiněna žádná připomínka, proto
bylo hlasováno o schválení cílů a priorit spolku níže uvedeným způsobem:

Pro schválení: 40
Proti schválení: 0
Zdržel se: 0

Bylo přijato toto usnesení:  Schvalují  se navržené cíle a priority spolku na období
školního roku 2017/2018.

Ad 7) Schválení návrhu rozpočtu spolku na období školní rok 2017-2018

Předsedající členské schůze spolku navrhl, aby byl přednesen návrh rozpočtu spolku
na  školní  rok  2017-2018  (je  rovněž  uveden  v  příloze  č.  2)  a  aby  o  něm  bylo
hlasováno.

Po dotazu k účastníkům členské schůze spolku byl učiněn protinávrh.

Výbor navrhuje navýšení čl. příspěvku na 700,- Kč měsíčně (viz příloha č. 2).

Protinávrh byl na 750,- Kč měsíčně.

Nejdříve bylo hlasováno o pořadí: 1. proběhne hlasování o protinávrhu, 2. proběhne
hlasování o návrhu výboru. O pořadí bylo hlasováno níže uvedeným způsobem:

Pro návrh na pořadí hlasování: 38
Proti návrhu na pořadí hlasování : 1
Zdržel se: 1

Bylo přijato toto usnesení: První proběhne hlasování o protinávrhu, druhé proběhne
hlasování o návrhu Výboru.
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Hlasování o protinávrhu – navýšení čl. příspěvku na 750,- Kč měsíčně.

Pro schválení: 20
Proti schválení: 16
Zdržel se: 4

Protinávrh  nebyl  přijat,  jelikož  pro  jeho  přijetí  bylo  dle  stanov  potřeba  souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. Následně tedy proběhlo hlasování o
původním návrhu výboru spolku – navýšení čl. příspěvku na 700,- Kč měsíčně.

Pro schválení: 40
Proti schválení: 0
Zdržel se: 0

Bylo přijato toto usnesení: čl. příspěvek se navyšuje na 700,- Kč měsíčně.

Poté bylo hlasováno o návrhu rozpočtu spolku na období školní rok 2017-2018 níže
uvedeným způsobem:

Pro návrh rozpočtu: 40
Proti návrhu rozpočtu: 0
Zdržel se: 0

Schvaluje se návrh rozpočtu spolku na školní rok 2017-2018.

Ad 8) Hlasování  o  pověření  výboru  spolku,  případně  předsedy  spolku,
k schválení účetní uzávěrky za kalendářní rok

Předsedající  členské  schůze  spolku  navrhl,  aby  bylo  projednáno  a  hlasováno
o pověření výboru spolku k schválení účetní uzávěrky za kalendářní rok.

Po  dotazu  k účastníkům  členské  schůze  spolku  nebyla  k předloženému  návrhu
učiněna žádná připomínka, proto bylo hlasováno o jeho schválení níže uvedeným
způsobem:

Pro schválení: 40
Proti schválení: 0
Zdržel se: 0

Bylo  přijato  toto  usnesení:  Výbor  spolku  je  pověřen  k schválení  účetní  uzávěrky
za kalendářní rok. 

Ad 9) Erudio Montessori, s.r.o.
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Předsedající  členské  schůze  spolku  poskytl  informace  o  společnosti  Erudio
Montessori,  s.r.o.,  pod  jejíž  hlavičkou  OSMK,  z.s.  a  Montessori  cesta,  z.s.
ve spolupráci s oběma školami (v Kladně a Na Beránku) pořádá  kurzy Montessori
pedagogiky pro pedagogickou veřejnost.  Členové výboru povedou nadále jednání
o uspořádání společnosti tak, aby plnila co nejlépe své poslání ve vztahu k spolku
OSMK, z.s.

Ad 10) Informace o volbě orgánů OSMK, z.s. 

Předsedající  členské  schůze  spolku  informoval  účastníky  o  volbě  orgánů  spolku,
která by měla dle stanov spolku proběhnout na 11. členské schůzi v roce 2018. Již
nyní s předstihem hledají členy spolku, kteří budou v dalším tříletém volebním období
ochotni působit v některém z orgánů spolku. 

Přílohy:
1) Prezenční listina ze dne 30. 10. 2017
2) Zpráva  o  činnosti  a  hospodaření  spolku  za  období  září  2016  –  srpen  2017

a Doprovodná prezentace (včetně plánu cílů a priorit a návrhu rozpočtu na 2017-
2018)

3) Zpráva kontrolní komise spolku za období září 2016 – srpen 2017

Dne 30. října 2017 v Kladně 

………………………………………….
zapisovatel Tereza Malá,

nar. ---------------------
bytem ---------------------

………………………………………….
ověřovatel Lenka Hegenbartová

nar. ---------------------
 bytem ---------------------

………………………………………….
ověřovatel Petr Janouš
nar.  ---------------------

bytem ---------------------
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