
Zápis z jednání výroční schůze 

Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci 
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce 3626, 

se sídlem: Třanovského 596, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 603 41 297 

 (dále jen „Spolek“) 

 

 

 

Datum konání:  9. října 2019 v 16.00 hodin  

 

Místo konání:  Koncertní salónek na ZUŠ v Třinci 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání:    

1. Zahájení výroční schůze, volba předsedajícího, schválení programu výroční schůze Spolku  

2. Kulturní program 

3. Zhodnocení práce za školní rok 2018/2019 

4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2018/2019 

5. Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2019/2020 

6. Návrh plánu na školní rok 2019/2020 

7. Schválení výše příspěvků členů pro školní rok 2019/2020 

8. Schválení změny stanov Spolku - změna názvu Spolku 

9. Volba členů rady Spolku 

10. Pověření k vyhotovení zápisu z jednání výroční schůze Spolku 

11. Závěr, diskuse 

 

 

K programu:  

 

1. Zahájení výroční schůze, volba předsedajícího, schválení programu výroční schůze Spolku  

 

Jednání zahájil v 16.00 hodin Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ, který přivítal přítomné a konstatoval, 

že výroční schůze byla svolána radou Spolku řádně a včas, v souladu se zákonem a stanovami 

Spolku. Na základě listiny přítomných Mgr. Jiří Zabystrzan konstatoval, že na jednání dnešní výroční 

schůze je přítomno celkem 11 členů Spolku, jež mají celkem 11 hlasů při hlasování, a tedy že výroční 

schůze Spolku je na svém dnešním jednání usnášeníschopná.  

 

Následně bylo přistoupeno k volbě předsedajícího výroční schůze. Do funkce předsedající byl navržen 

Mgr. Jiří Zabystrzan.  

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Pro schválení navrženého předsedající výroční schůze tedy hlasovalo 100 % přítomných členů, když 

všichni členové hlasovali pro tento návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, což bylo 

zjištěno optickým pozorováním hlasujících, když výroční schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze volí předsedajícím výroční schůze Mgr. Jiřího Zabystrzana.“ 



 

Zvolený předsedající, Mgr. Jiří Zabystrzan následně navrhl, aby výroční schůze Spolku schválila 

program jednání výroční schůze Spolku, jak byl uveden výše, a vyzval přítomné členy Spolku, aby o 

tomto hlasovali.  

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí programu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí programu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Na základě sečtených hlasů, kdy pro schválení programu jednání výroční schůze Spolku hlasovali 

všichni přítomní členové Spolku, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, konstatoval, že 

program jednání výroční schůze Spolku byl jednomyslně schválen, kdy výroční schůze přijala 

následující usnesení: 

 

„Výroční schůze schvaluje program jednání výroční schůze konané dne 9. října 2019.“ 

 

2. Kulturní program 

 

V rámci tohoto bodu programu proběhlo hudební vystoupení. 

 

3. Zhodnocení práce za školní rok 2018/2019 

 

Zhodnocení práce Spolku ve školním roce 2018/2019 provedl předsedající výroční schůze s 

konstatováním, že Spolek splnil všechny úkoly stanovené pro toto období. V závěru poděkoval členům 

Spolku za jejich práci a vedení ZUŠ za příkladnou spolupráci. 

 

Výroční schůze vzala na vědomí zhodnocení práce za školní rok 2018/2019. 

 

4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2018/2019 

 

Zprávu o hospodaření Spolku přednesla Kateřina Lorková s vysvětlením jednotlivých nákladů a výdajů 

Spolku. Následně proběhlo hlasování o schválení této zprávy o hospodaření za minulý školní rok. 

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Na základě sečtených hlasů, kdy pro schválení zprávy o hospodaření za školní rok 2018/2019 

hlasovali všichni přítomní členové Spolku, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, 

konstatoval, že výroční schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze schvaluje zprávu o hospodaření za školní rok 2018/2019.“ 

 

5. Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2019/2020 

 

Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2019/2020 přednesla Kateřina Lorková. Následně proběhlo 

hlasování o schválení tohoto návrhu finančního rozpočtu na školní rok 2019/2020. 

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Na základě sečtených hlasů, kdy pro schválení návrhu finančního rozpočtu na školní rok 2019/2020 

hlasovali všichni přítomní členové Spolku, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, 

konstatoval, že výroční schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze schvaluje návrh finančního rozpočtu na školní rok 2019/2020.“ 

 



6. Návrh plánu na školní rok 2019/2020 

 

Návrh plánu na školní rok 2019/2020 přednesl předsedající výroční schůze s tím, že jedny z hlavních 

bodů jsou zajištění: 

- Vánočního koncertu žáků ZUŠ, který se uskuteční dne 17.12.2019 v 17:00 hod. v 

evangelickém kostele Třinec 

- Plesu SRPŠ a ZUŠ, který se uskuteční dne 7.2.2020 v restauraci "Czytelnia“ 

- Termíny dalších akcií budou upřesněny. 

 

Následně proběhlo hlasování o schválení tohoto návrhu plánu na školní rok 2019/2020. 

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Na základě sečtených hlasů, kdy pro schválení návrhu plánu na školní rok 2019/2020 hlasovali všichni 

přítomní členové Spolku, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, konstatoval, že výroční 

schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze schvaluje návrh plánu na školní rok 2019/2020.“ 

 

7. Schválení výše příspěvků členů pro školní rok 2019/2020 

 

Předsedající přednesl návrh výše ročního členského příspěvku od školního roku 2019/2020 ve výši 

150 Kč na rodinu, a více dle finančních možností a vlastní úvahy. 

 

Následně proběhlo hlasování o schválení tohoto návrhu na stanovení výše členského příspěvku. 

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Na základě sečtených hlasů, kdy pro schválení navrhované výše ročního členského příspěvku od 

školního roku 2019/2020 hlasovali všichni přítomní členové Spolku, nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování, konstatoval, že výroční schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze schvaluje navrhovanou výši ročního členského příspěvku od školního roku 

2019/2020 ve výši 150 Kč na rodinu, a více dle finančních možností a vlastní úvahy.“ 

 

8. Schválení změny stanov Spolku - změna názvu Spolku 

 

Dle programu jednání výroční schůze bylo přistoupeno k bodu 8. programu, jímž je rozhodnutí výroční 

schůze Spolku o změně znění stanov Spolku. Předsedající uvedl, že důvodem navrhované změny je 

zjednodušení stávajícího názvu, kdy Spolek by měl napříště nést název: Spolek rodičů a přátel školy 

při Základní umělecké škole Třinec.  

 

Vzhledem k tomu, že ani přes výzvu předsedy výroční schůze nebyl vznesen žádný návrh, protinávrh, 

žádost o vysvětlení či protest, zahájil předseda výroční schůze hlasování o tomto bodu pořadu jednání 

výroční schůze.  

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Po skončení hlasování předsedající výroční schůze konstatoval, že návrh byl přijat, když výroční 

schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze schvaluje návrh na změnu názvu Spolku, který se tak nově bude jmenovat 



Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Třinec.“ 

 

9. Volba členů rady Spolku 

 

Výroční schůze vzala na vědomí rezignaci dosavadního předsedy p. Františka Hennera (ze 

zdravotních důvodů na vlastní žádost) a současně přijala záměr o volbě nových členů rady Spolku, 

jejichž zvolením do členství v radě zanikne funkce všech předchozích členů rady Spolku. 

 

Předsedající výroční schůze Spolku informoval přítomné o tom, že zájem o účast v radě Spolku, coby 

kolektivním orgánu Spolku, z něhož bude zvolen statutární orgán Spolku, projevilo celkem 9 osob, 

konkrétně Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D., Mgr. Darina Szymeczková, Kateřina Lorková, Kateřina 

Bednárzová, Markéta Walachová, Mgr. Jiří Zabystrzan, BcA. Radek Morcinek, Daniela Bialoňová a 

Jakub Kroczek. 

 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předsedající nejprve přijmout usnesení výroční schůze o počtu 

členů rady Spolku, která by napříště měla mít devět členů.  

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Předsedající následně konstatoval, že návrh na určení celkem 9 osob do funkce členů rady spolku byl 

jednomyslně schválen.  

 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o volbě shora uvedených osob do funkce členů rady Spolku. K 

předloženému návrhu na volbu členů rady Spolku v počtu 9 osob jmenovaných výše nikdo nevznesl 

žádné dotazy ani připomínky.  

 

O tomto bylo hlasováno en bloc veřejně (aklamací).  

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Po skončení hlasování předsedající výroční schůze konstatoval, že návrh byl přijat, když výroční 

schůze přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze volí následující osoby za členy rady Spolku: Mgr. Iwona Burešová Wania, 

Ph.D., Mgr. Darina Szymeczková, Kateřina Lorková, Kateřina Bednárzová, Markéta Walachová, 

Mgr. Jiří Zabystrzan, BcA. Radek Morcinek, Daniela Bialoňová a Jakub Kroczek.“ 

 

 

10. Pověření k vyhotovení zápisu z jednání výroční schůze Spolku 

 

Jedním z posledních bodů jednání výroční schůze Spolku je pověření k vyhotovení zápisu z jednání 

výroční schůze Spolku. Předseda výroční schůze Spolku uvedl, že dle ust. § 254 odst. 1 občanského 

zákoníku platí, že vyhotovení zápisu ze zasedání výroční schůze spolku zajistí statutární orgán spolku 

a není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila výroční schůze.  

 

Následně předseda výroční schůze Spolku navrhl, aby výroční schůze přijala příslušné rozhodnutí a 

pověřila vyhotovením zápisu z dnešního jednání výroční schůze osoby, které byly zvoleny funkcionáři 

dnešního jednání výroční schůze, konkrétně předsedajícího výroční schůze Spolku; rovněž tak 

s ohledem na skutečnost, že volba statutárního orgánu Spolku náleží dle stanov Spolku do 

kompetence rady Spolku.  

 

Vzhledem k tomu, že ani přes výzvu předsedy výroční schůze nebyl vznesen žádný návrh, protinávrh, 

žádost o vysvětlení či protest, zahájil předseda výroční schůze hlasování o tomto bodu pořadu jednání 



výroční schůze. O tomto bylo hlasováno veřejně aklamací (hlasování zvednutím ruky).  

 Celkem byli hlasování přítomní členové disponující 11 hlasy, z nichž se vyslovilo: 

PRO přijetí návrhu – 11 hlasů, tj. 100% přítomných 

PROTI přijetí návrhu – 0 hlasů, tj. 0% přítomných 

 

Pro pověření předsedy z výroční schůze Spolku vyhotovením zápisu z tohoto jednání výroční schůze 

Spolku, tedy hlasovalo 100 % přítomných členů, když všichni členové hlasovali pro tento návrh, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, což bylo zjištěno optickým pozorováním hlasujících.  

 

Po skončení hlasování předseda výroční schůze konstatoval, že návrh byl přijat, když výroční schůze 

přijala následující usnesení: 

 

„Výroční schůze pověřuje předsedajícího výroční schůze Spolku, jenž byl zvolen na dnešní 

výroční schůzi Spolku, vyhotovením zápisu z výroční schůze Spolku.“ 

 

11. Závěr, diskuse 

Na závěr byla otevřena diskuse, do které se však nikdo nepřihlásil, a tedy došlo k ukončení jednání 

výroční schůze. Předseda výroční schůze konstatoval, že tímto byl pořad dnešního jednání výroční 

schůze zcela vyčerpán, poděkoval všem přítomným za účast na jednání výroční schůze Spolku rodičů 

a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci a konstatoval, že výroční schůze Spolku byla po celou dobu jejího 

jednání usnášeníschopná a jednání výroční schůze Spolku skončil v 17.00 hodin.  

 

 

V Třinci dne 9. října 2019 

 

Za správnost zápisu: 

 

 

 

___________________  

Mgr. Jiří Zabystrzan   

předseda výroční schůze 

 

 


