
Zápis z náhradního zasedání členské schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ 

Praha 10 – Štěrboholy, o.s. 
 

Datum a čas konání: 11.6.2019 18.00 hod 

Místo konání: zasedací místnost MČ Praha Štěrboholy, ul. K Učilišti, Praha 10 – Štěrboholy 

Náhradní zasedání členské schůze KRPŠ bylo svoláno v souladu s § 257 odst. 1 OZ. 

 

Program náhradního zasedání členské schůze: 

1. Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůzce 

2. Přehled hospodaření KRPŠ 

3. Informace o Radě KRPŠ 

4. Rozhodnutí o budoucím fungování KRPŠ – schválení změny stanov, volba členů Rady KRPŠ 

5. Závěr 

 

Náhradní zasedání členské schůzce bylo zahájeno v 18.00 hodin. Přítomno dle prezenční listiny bylo 8 členů 

z celkového počtu 235 členů. 

 

Průběh zasedání: 

Paní Kateřina Ševítová informovala o hospodaření Klubu ve školním roce 2018/2019: 

 příjmy (členské příspěvky):  162.750 Kč + převod z minulých let 26.214,20 Kč + přijaté úroky 5,04 Kč 

 výdaje (divadla, edukativní a environmentální programy, výtvarné potřeby pro MŠ):  170.018,82 Kč, 

bankovní poplatky 1.235 Kč 

 

Zůstatek ke dni 11.6.2019:   běžný účet 16.342,42 Kč     pokladní hotovost  1.373 Kč 

Paní Petra Roulová informovala o tom, že poslední Rada Klubu byla volena pro školní rok 2015/2016. Od 

školního roku 2016/2017 až do současnosti tedy Klub statutární orgán nemá a jedná z rozhodnutí členské 

schůze. 

Přijatá usnesení: 

Členská schůze schvaluje zánik Klubu ke dni 30.6.2019, v souladu s čl. X bodem a) stanov. 

Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

Likvidátorem spolku byla navržena paní Petra Roulová. Součinnost při zrušení spolku s likvidací poskytne 

pokladník Klubu paní Kateřina Ševítová. 

Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

Členská schůze rozhodla o majetkovém vypořádání Klubu. Z výše uvedeného zůstatku budou uhrazeny závazky 

v souvislosti s naplňováním cílů Klubu a dále náklady plynoucí z likvidace spolku. Nenulový zůstatek bude 

darován základní a mateřské škole, Praha 10 – Štěrboholy, U Školy 285. 

Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0 



Členská schůze schvaluje využití služeb externí firmy pro přípravu podkladů nutných k likvidaci a výmazu spolku 

ze spolkového rejstříku.  

Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

 

Předsedající: ing. Petra Roulová 

Zapsal: Kateřina Ševítová  


