
Zápis z Valné hromady W sdružení Písek o. s. 
(dále „sdružení“) 

 

 

Termín:  26. 6. 2012, 17.00, eurytmický sál ZŠ Svobodná 
Přítomni:  viz prezenční listina 
Zapsala:  Karolína Kubíková 
 
 
1. Zahájení a řízení schůze. Schůzi zahájila a řídila Jitka Čápová. 
 

2. Poděkování – Výbor poděkoval za práci pro školu p. ředitelce Iloně Šťastné, která končí  
ve funkci ředitelky školy a dále (nepřítomnému) p. učiteli Petrovi za dlouholetou spolupráci  
ve škole i ve sdružení. J. Čápová poděkovala členům Výboru a všem členům za práci pro sdružení  
a pro školu. 
 

3. Výroční zpráva za rok 2011. Jitka Čápová přednesla Výroční zprávu za rok 2011. Zpráva bude 
zveřejněna na webu a případně bude k nahlédnutí v kanceláři sdružení. Viz přílohu.  
 

4. Hospodaření v roce 2010. Robert Žák podal zprávu o hospodaření. Představil členění hospodaření 
na interní fondy (třídy, družina, nadstandard, rezervní fond a fondy jednotlivých akcí a projektů). 
Zmínil pravidla pro správu těchto fondů. Kromě finančního majetku eviduje sdružení hmotný majetek 
podle interní směrnice od 500 Kč výše. Mezi tento inventář patří především vybavení na pořádání 
jarmarků a akcí, loutky souboru Copánek a knihy. Bilance hospodaření je přílohou Výroční zprávy. 
 

5. Volby do výboru sdružení – Kamila Chmelíková, Kateřina Čápová 
� Představení kandidátů do výboru: Jitka Čápová (3., 6., 7. tř.), Kamila Chmelíková (5., 7. tř.), 

Karolína Kubíková (MŠ), Dagmar Hovorková (MŠ), Jaroslav Smola (MŠ, 4. tř.), Petr Vaněk 
(1., 5. tř.), Robert Žák (MŠ, 1., 3., 8. tř.)  

� Pravidla voleb:  
o Zvolen do výboru je kandidát s nadpolovičním počtem hlasů přítomných na schůzi. 
o Výbor je zvolen, pokud se členy stanou alespoň 3 kandidáti. 

� Výsledky voleb: Jitka Čápová, Kamila Chmelíková, Robert Žák, Jaroslav Smola získali 17 
hlasů; Karolína Kubíková získala 16 hlasů; Dagmar Hovorková 13 hlasů, Petr Vaněk 11 hlasů. 
Voličů bylo 17, kandidát musel tedy získat minimálně 9 hlasů, aby se stal členem výboru. Do 
Výboru je zvoleno všech 7 navržených kandidátů. 

 

6. Schválení Výroční zprávy za rok 2011. 16 členů sdružení hlasovalo pro Výroční zprávu; 1 člen 
sdružení se zdržel hlasování; nikdo nebyl proti.  
 

7. Usnesení. 
 

1. Valná hromada W sdružení Písek o. s. zvolila na své schůzi Výbor, který bude  
v následujícím dvouletém období zastupovat sdružení. Výbor zvolí na své první schůzi 
předsedu ze svého středu. Zvolení členové Výboru jsou: Jitka Čápová, Dagmar Hovorková, 
Kamila Chmelíková, Karolína Kubíková, Jaroslav Smola, Petr Vaněk, Robert Žák. 
 
2. Valná hromada schválila Výroční zprávu za rok 2011. 

 
8. Poděkování a závěr. Jitka Čápová poděkovala všem členům za účast na schůzi, vyslovila přání, 
aby účast byla příště vyšší a popřála všem příjemné léto. 
 
 
Zapsala: Karolína Kubíková, 26. 6. 2012    …………………………………… 
 
 
Schválila: Jitka Čápová, 23. 7. 2012    …………………………………… 


