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ZÁPIS Č. 2/2018 

ČLENSKÉ RADY 

SRPŠ při ZŠ 
 

Dolákova, z.s. 

Místo konání: sborovna ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8, 181 00.  

Datum a čas konání: 29. května 2018 od 17.30 hod  

Přítomni: viz prezenční listina. 

 

Program: 

1) Prezence 

2) Zveřejnění podpořených akcí šk. roku 2017/18 

3) Volba výkonného výboru 

4) Rozpuštění a likvidace spolku při neúspěšné volbě výkonného výboru 

5) Různé 

 

Jednání bylo zahájeno 17.35, přičemž bylo dosaženo usnášeníschopného kvóra (11 z 18). Členskou 

radu řídil předseda sdružení. Zhotovením zápisu byl pověřen p. J. Pavlů.  

 

Ad. 1. Byla provedena prezence a členská rada shledána usnášeníschopnou. 

 

Ad. 2.  Seznam podpořených aktivit bude pro zveřejněn na webu ZŠ — dokument připraví 

M. Hašková, A. Ondráčková a A. Hulešová. 

 

Ad. 3. Do výkonného výboru se ve vyhlášeném termínu nepřihlásil žádný kandidát. Volba nových 

členů výboru tedy neproběhla a členská rada pokračuje bodem 4.  

 

Ad. 4.  J. Pavlů předložil členské radě následující návrhy usnesení, o jednotlivých bodech byla 

vedena krátká diskuse a každý návrh byl schvalován samostatně. 

 

Návrh usnesení: Členská rada ukončuje činnost a zrušuje spolek s likvidací k 30. červnu 2018. 

K názvu spolku se připojují slova „v likvidaci.“ 

Hlasování: 11–0–0 (usnesení bylo přijato). 

 

Návrh usnesení: Členská rada jmenuje likvidátorem spolku pí. Michaelu Haškovou Rodinovou.  

Hlasování: 11–0–0 (usnesení bylo přijato). 

 

Návrh usnesení: Členská rada ukládá likvidátorovi použit finanční prostředky spolku na (a) již 

naplánované akce SRPŠ (rozlučkový oběd 9. třídy, třídní fotografie, knižní poukázky), (b) 

úhradu procesních poplatků spojených s likvidací spolku, (c) nákup papírenského zboží, které 

bude předáno třídním učitelkám.  

Hlasování: 11–0–0 (usnesení bylo přijato). 

 

Návrh usnesení: Členská rada ukládá: 

— statutárním zástupcům zrušit účet vedený u Komerční banky, 

— předsedovi sdružení informovat vedení ZŠ o ukončení činnosti SRPŠ, 
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— všem zástupcům tříd a členům výkonného výboru zlikvidovat veškeré osobní údaje o 

členech spolku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, 

— M. Haškové uložit účetní podklady a závěrky po dobu předepsanou zákonem, 

— A. Hulešové požádat o následující úpravy na stránce SRPŠ na webu ZŠ: (a) odstranit 

číslo účtu, (b) doplnit informaci o aktivitách SRPŠ ve školním roce 2017/2018, 

(c) zveřejnit zápis této rady a příslušné další dokumenty související s likvidací, 

(d) k 30. červnu 2019 odstranit stránku SRPŠ z webu ZŠ, 

— zástupcům tříd informovat členy spolku v jednotlivých třídách. 

— likvidátorovi provést všechny nezbytné kroky k výmazu spolku s rejstříku. 

Hlasování: 11–0–0 (usnesení bylo přijato). 

 

Ad. 5. Členská rada poděkovala současným i bývalým členům výkonného výboru za jejich obětavou 

práci. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.40 

 

Zapsal Jiří Pavlů, v Praze dne 29. května 2018.  

Kontrolovala M. Hašková, předseda SRPŠ 


