
 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SPGK DNE 15. 11. 2018 

I. 

Dne 15. 11. 2018 se uskutečnila v sídle Spolku přátel Gymnázia Kadaň, adresa 5. května 620, 432 01 

Kadaň, členská schůze spolku „Spolek přátel Gymnázia Kadaň“ se sídlem 5. května 620, 432 01 Kadaň, IČ 

265 854 72 (dále jen “Spolek”). 

II. 

Na programu jednání členské schůze byly projednány tyto body: 

a) Výroční zpráva o činnosti Spolku za období 2017/2018   

b) Volba výše členského příspěvku do Spolku na období 2018/2019 

c) Diskuse 

d) Závěr 

III. 

V úvodu 1. členské schůze seznámil předseda Spolku přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti 

Spolku a s dosavadní činností této organizace. Přítomným byla předložena výroční zpráva předešlého 

období 2017/2018. Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s předloženou výroční zprávou a stavem 

hospodaření organizace. Schválení bylo provedeno všemi hlasy přítomných členů, nikdo proti návrhu 

nehlasoval a nikdo se nezdržel. 

Následně byli členové seznámeni s výhledem rozpočtu na příští rok rozpočet díky poklesu žáků a nárůstu 

úspěchů byl v mírném deficitu a bylo navrženo zvýšit příspěvek o 30 Kč. 

IV. 

Dalším bodem jednání členské schůze byla výše členského příspěvku Spolku. Členský příspěvek se pro 

následující rok zvýší o 30 Kč. O této výši bylo taktéž hlasováno. Výše ročního příspěvku 380,- Kč na člena 

byla zvolena většinou přítomných členů, nikdo proti návrhu nehlasoval a nikdo se nezdržel. 

Diskuze 

Diskuse byla vyvolána na základě dotazu rodiče p. Nebeského na zákaz mobilních telefonů. Z důvodu 

složitosti diskuse byla ukončena návrhem na setkání rodičů a řešení tohoto problému v užším kruhu. 

Různé 

Předseda poděkoval rodičům a sponzorům za finanční příspěvky, dále poděkoval paní místopředsedkyní 

za vedení účetnictví Spolku. 

Konstatuji tedy, že: 

1) Projednali jsme a schválili výroční zprávu Spolku za rok 2017/2018. 

2) Odsouhlasili jsme částku 380 Kč jako členský příspěvek na školní rok 2018/2019.   

 

V Kadani dne 15. listopadu 2018 

 ……………………………………………………. 

 Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. 

předseda 

 


