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Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice 
Smilovice čp. 164 
739 55  Smilovice u Třince 
 

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice 
 
Datum a místo konání schůze: 
30. 11. 2016 v Řece 
 
Svolavatel: 
Michaela Bromníková 
 
Přítomni: 
viz. Listina přítomných 
 
Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny 
2. Schválení programu 
3. Zrušení účtu spolku u České spořitelny a představení výhod nového účtu Spolku u KB 
4. Vyhodnocení  poslední akce 
5. Vyhodnocení příprav na nejbližší akce  
6. Sponzoring 
7. Závěr 

 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných 
Schůzi zahájila Michaela Bromníková, 11 přítomných se zapsalo do Listiny přítomných 
 

2. Schválení programu 
Usnesení  1: Přítomní schválili program navržený Michaelou Bromníkovou (viz. výše) 
PRO:  11 PROTI:  0 ZDRŽELI SE:  0 
 

3. Zrušení účtu spolku u České spořitelny,a.s. a představení výhod nového účtu Spolku u KB 
Původním vedením Spolku byl zrušen účet vedený u České spořitelny, a.s.. Hotovost byla 
převedena do pokladny a pokladníkovi Spolku p. Lucii Horňákové tak bylo předáno na základě 
předávacího protokolu celkem 36.011,- Kč. Do rozpisu příjmů a výdajů Spolku je možné na 
vyžádání nahlédnout u pokladníka Spolku. 
Spolek disponuje novým účtem u Komerční banky (ČÚ 115-3735430267/0100), která jako 
jediná finanční instituce poskytuje Spolkům tzv. Profi účet  se 100% bonusem z ceny za 
finanční transakce. Cílem změny účtu Spolku je zefektivnit platební styk Spolku, 
minimalizovat práci pokladníka s hotovostí a ušetřit finance vynaložené na platby složenkami 
apod. 
 

4. Vyhodnocení poslední akce  
Akce Lampiónový průvod proběhla bez větších komplikací a s finančním ziskem. 
 

5. Probíhající přípravy na nejbližší akce  
Přípravy na Mikuláše + Rozsvícení vánočního stromu jsou pod kontrolou, vše probíhá bez 
větších komplikací 
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6. Sponzoring 
Byly projednány návrhy na žádosti o sponzorování , které budou v co nejbližší době 
zaslány/osobně předány potencionálním sponzorům Spolku. 
 

7. Závěr 
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a členskou schůzi Spolku ukončila. 
 
V Řece dne 30.11.2016 
 
Za výbor Spolku: 
 
Svolavatel Michaela Bromníková                          …………………………………………… 
 
Ověřovatel Lucie Horňáková                                  …………………………………………… 
 
 

 
 

 


