
Valná hromada 

Zápis z valné hromady sdružení Rodiče dětem – Černošice, konané 15. 3. 2012. 

 

15 minut po zahájení bylo přítomno 7 členů sdružení, valná hromada byla usnášeníschopná. 

 

1. Byla přednesena zpráva o činnosti sdružení a pokladní zpráva za rok 2011. 

 Zpráva o hospodaření – podrobná, včetně čerpaného grantu a proúčtování Letní dílny - je k 

nahlédnutí v kanceláři školy, přehled - na webu ZUŠ. 

 V průběhu roku došlo ke změně pokladní a ukončení její činnosti ke konci roku. 

 Byl zřízen transparentní účet u Fio banky, a tím úspora fin. prostředků.  

 Doklady sdružení byly uloženy do archivu v prostorách ZUŠ. 

Na základě předávacích protokolů byl předán do evidence ZUŠ: 

- kopírka Nashuatec 3713 zakoupená v roce 1998, vyřazena z provozu a evidence, na základě doporučení 

firmy Office company, Dobřichovice. 

- videokamera Panasonic NV-M40E zakoupená v roce 1996, vyřazena z provozu a evidence. 

Do evidence a užívání předán: 

- atypický regál na míru určený na výtvarné potřeby, pořízen v roce 2002 

- výstavní panely zakoupené v roce 2003 

- sestavy krojů 

 Tyto předměty slouží výhradně k potřebám ZUŠ a jsou umístěny v jejích prostorách, kde za jejich 

umístění a provoz přebírá zodpovědnost právě ZUŠ. 

Zapůjčeno k užívání: 

videokamera Panasonic PA-HDC-TM700EPK pořízená v roce 2011, písemně předána k užívání panu I. 

Látalovi. Tato má sloužit výlučně pro potřeby studia a dokumentace akcí, včetně vystoupení tanečního 

oboru při ZUŠ Černošice. 

 

2. Příspěvek na rok 2012 100 Kč na dítě byl odhlasován všemi hlasy. 

 Prosíme o úhradu na účet 2500108447/2010 nebo hotově v kanceláři školy. 

 

3. Volba předsedy sdružení a pokladníka neproběhla, hledáme dobrovolníky, kteří by se práce pro 

sdružení ujali. V případě, že se nenajdou vhodní dobrovolníci nejpozději do konce roku 2012, bude 

svolána valná hromada, kde se rozhodne o budoucnosti sdružení. 

 

4. Byl přečten dopis p. Látalové týkající se čerpání peněz pro nákup krojů a jejich součástí z grantu 

přidělovaného městem Černošice a peněz vybraných ve sdružení pro občerstvení a odměny při 

vystoupeních – též k nahlédnutí v kanceláři školy. 

 

5. V diskuzi byla otevřena otázka převodu majetku sdružení – krojů a jejich součástí zakoupených z peněz 

grantu, o který bylo žádáno prostřednictvím sdružení. Kroje užívá taneční odd. ZUŠ – soubor Pramínek. 

Je třeba provést inventarizaci krojů, a po dokončení soupisu bude svolána valná hromada, abychom 

potvrdili převod krojů do evidence ZUŠ. 

 

Zapsala L. Faitová 


