
Zápis z valné hromady sdružení Rodiče dětem  

konané dne 21. 4. 2013 od 18 hodin v sále ZUŠ Černošice 

 

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami, každému z členů byla elektronicky zaslána pozvánka, 

informace o konání valné hromady byla vyvěšena v budově ZUŠ Černošice. Přítomno bylo 14 členů z 66. 

Zapisovatel: Andrea Čapková 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně sdružení Rodiče dětem paní Faitová zahájila jednání valné hromady sdružení Rodiče dětem v 

18:00 hodin. Přivítala rodiče žáků ZUŠ Černošice a členy sdružení, paní ředitelku ZUŠ Černošice Ludmilu 

Plzákovou i ostatní hosty. Předsedkyně sdružení Rodiče dětem paní Faitová navrhla jako zapisovatelku 

Čapkovou. 

 

Usnesení: Valná hromada schválila navrženou zapisovatelku, pro – všichni přítomní 

 

2. Byl předložen a přečten program valné hromady 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu Valné hromady sdružení Rodiče dětem 

3. Volba nové předsedkyně sdružení Rodiče dětem 

4. Volba nového pokladníka sdružení Rodiče dětem 

5. 

Odsouhlasení ročního příspěvku členů sdružení Rodiče 

dětem 

6. Závěr 

 

Usnesení: Valná hromada schválila navržený program, pro – všichni přítomní 

 

3. Volba nové předsedkyně sdružení Rodiče dětem 

Předsedkyně sdružení Rodiče dětem přednesla návrh na zvolení nové předsedkyně sdružení Rodiče dětem, 

neboť tuto funkci již nemůže z časových důvodů vykonávat. Na funkci předsedkyně navrhla paní Andreu 

Čapkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Proběhlo hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada schválila jednomyslně novou předsedkyni sdružení Rodiče dětem Andreu 

Čapkovou, pro – všichni přítomní 

 

4. Volba nového pokladníka sdružení Rodiče dětem 

Předsedkyně sdružení Rodiče dětem přednesla návrh na zvolení nového pokladníka sdružení Rodiče dětem. 

Na funkci pokladníka navrhla paní Andreu Mouchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Proběhlo hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada schválila jednomyslně nového pokladníka sdružení Rodiče dětem Andreu 

Mouchovou, pro – všichni přítomní 

 

5. Odsouhlasení ročního příspěvku členů sdružení Rodiče dětem 

Na valné hromadě byl také odsouhlasen roční příspěvek, kterým do sdružení přispívají rodiče dětí 

navštěvujících ZUŠ Černošice, kteří jsou členy sdružení. Roční příspěvek činí minimálně 100 Kč za jednoho 

žáka navštěvujícího ZUŠ Černošice, bez ohledu na to, kolik oborů navštěvuje. Příspěvek je možné zaplatit 

hotově u paní hospodářky v ZUŠ nebo převodem na účet  Fio banky č.ú.: 2500108447/2010   

 

Usnesení: Valná hromada schválila jednomyslně roční minimální příspěvky členů sdružení Rodiče dětem, 

pro – všichni přítomní 

 

 

 

 



6. Závěr 

Nově zvolená předsedkyně sdružení Rodiče dětem Andrea Čapková poděkovala všem přítomným za 

spolupráci a rozloučila se s nimi. 

 

Valná hromada byla ukončena v 19.00 hod. 

 

 

Dne: 21. 4. 2013 v Černošicích 

Zapsala: Andrea Čapková 


