ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SPGK DNE 21.10.2014
I.
Dne 21. 10. 2014 se uskutečnila v sídle Sdružení přátel Gymnázia Kadaň, adresa 5. května 620, 432 01
Kadaň, první členská schůze spolku „Sdružení přátel Gymnázia Kadaň“ se sídlem 5. května 620, 432 01
Kadaň, IČ 265 854 72 (dále jen “Sdružení”).
II.
Na programu jednání členské schůze byly projednány tyto body:
a) Výroční zpráva o činnosti Sdružení za období 2013/2014
b) Informace o transformaci občanských sdružení na spolky podle Nového občanského zákoníku
od 1. 1. 2014
c) Volba názvu z původního „Sdružení přátel Gymnázia Kadaň“ na nový, „Spolek přátel Gymnázia
Kadaň“
d) Volba výše členského příspěvku do Sdružení na období 2014/2015
e) Diskuse
f)

Závěr
III.

V úvodu 1. členské schůze seznámil předseda Sdružení přítomné s důvody vzniku a základními cíli
činnosti Sdružení a s dosavadní činností této organizace. Přítomným byla předložena výroční zpráva
předešlého období 2013/2014.
IV.
Předseda sdružení dále informoval přítomné o zákonné změně, která na základě novely občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. přejmenovává občanská sdružení na spolky. Vzhledem k této skutečnosti je
nutné v zákonné lhůtě přejmenovat „Sdružení“ na „Spolek“ a dále upravit stanovy spolku dle Nového
občanského zákoníku. Změna stanov musí být provedena do 1. ledna 2017. Obě tyto skutečnosti
(změna názvu a stanov) musí být zapsány do spolkového rejstříku.
V.
Ve smyslu Čl. IV tohoto zápisu členské schůze Spolku byla předsedou Sdružení navržena změna
dosavadního názvu organizace „Sdružení přátel Gymnázia Kadaň“ na nový název „Spolek přátel
Gymnázia Kadaň“ a o tomto návrhu bylo hlasováno přítomnými členy. Přítomní poté vyjádřili svůj
souhlas se změnou názvu organizace. Změna názvu byla zvolena všemi hlasy přítomných členů
Sdružení, nikdo proti návrhu nehlasoval a jeden se zdržel. Jako doklad o této skutečnosti byla
vyhotovena listina přítomných členů Spolku, která spolu s podpisy členů tvoří součást tohoto zápisu.
Změna názvu organizace bude do 30-ti dnů výborem Sdružení podána jako změna v zápise do
spolkového rejstříku.
VI.

Dalším bodem jednání členské schůze byl návrh částky členského příspěvku Sdružení. Členský
příspěvek se pro následující rok nezvyšuje a činí 340,- Kč na člena a rok. O této výši bylo taktéž
hlasováno. Výše ročního příspěvku 340,- Kč na člena byla zvolena většinou přítomných členů Sdružení,
jeden z přítomných hlasoval proti návrhu.
Diskuze
Jedna z přítomných členů vznesla dotaz na placení příspěvku elektronickým převodem. Tento způsob
bude projednán a výsledky budou uvedeny na webu organizace http://www.gymnaziumkadan.cz/sdruzeni-pratel-gymnazia-kadan/. Další dotaz byl veden na stanovování výše příspěvku.
Předseda odpověděl, že výše příspěvku se stanovuje na základě nákladů z minulých let, aby bylo
možné zabezpečit akce ve stejné výši.
Různé
Předseda sdružení poděkoval rodičům a sponzorům za finanční příspěvky, dále poděkoval paní
místopředsedkyní za vedení účetnictví sdružení.

Konstatuji tedy, že:
1) Projednali jsme a schválili výroční zprávu sdružení za rok 2013/2014.
2) Navrhli a jsme a schválili změnu současného názvu společnosti ze „Sdružení přátel Gymnázia
Kadaň“ na název „Spolek přátel Gymnázia Kadaň“, abychom naplnili zákonnou povinnost dle
NOZ.
3) Odsouhlasili jsme částku 340 Kč jako členský příspěvek na školní rok 2014/2015 s tím, aby se
rodiče snažili nejpozději do 31. 12. 2014 tuto částku donést třídním učitelům.

V Kadani dne 21. října 2014
…………………………………………………….
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
předseda Spolku přátel Gymnázia Kadaň

