
Zápis z jednání valné hromady Sdružení rodičů a přátel školy 
Obchodní akademie ze dne 22.11.2006

Dne 22.11.2006 v 18.00 hod. se v budově Obchodní akademie v České Lípě konala 
valná hromada Sdružení rodičů a přátel školy Obchodní akademie s tímto programem:

1) úvod – zkonstatování počtu přítomných členů, počet členů sdružení, počet a 
přítomnost zvolených delegátů

2) zhodnocení školního roku 2005-2006, seznámení s výsledkem dosavadního 
hospodaření – Ing.Kuneš

3) volba členů rady sdružení , předsedy rady sdružení – rezignace stávající 
předsedkyně JUDr.Paulové, volba nového předsedy, volba členů dozorčí 
komise 

4) přijetí návrhu změn stanov , přijetí aktualizovaného znění , včetně změny 
sídla sdružení

5) rozhodnutí o zrušení živnostenských listů 
6) výše a splatnost členského příspěvku
7) rozpočet pro školní rok 2006-2007

Jednáním valné hromady byla pověřena stávající předsedkyně rady, JUDr.Hana 
Paulová, která přivítala přítomné, seznámila je se skutečností, že na jednání valné 
hromady jsou přítomni zvolení zmocněnci - zástupci za každou třídu (2 delegáti za 
každou třídu) , a to v počtu 17 delegátů z celkových možných 23. Přítomni byli dále 
JUDr.Hana Paulová a Ing. Ivan  Kuneš. Valná hromada tak byla usnášení schopná. 

Po projednání jednotlivých bodů programu přijala valná hromada jednomyslně 
toto usnesení: 

- bere se na vědomí počet členů sdružení , a to : 346 členů

- bere se na vědomí , že v den konání valné hromady bylo přítomno 220 
členů sdružení, kteří zvolili zmocněnce pro jednání na VH, a tito se 
dostavili v počtu  17 z celkového množství zvolených zmocněnců  23. 
Konstatuje se usnášení schopnost v souladu s článkem V bodu 5) 

- bere se na vědomi rezignace JUDr.Paulové z funkce předsedy rady 
sdružení a současně ukončení jejího členství ve sdružení 

- volí se rada sdružení ve složení: Iwona Hnízdová, Lenka  Žalmanová, 
Jiřina Stránská,  Michal Kremsa,  Ing.Ivan Kuneš

- volí se předseda rady sdružení Lenka Žalmanová a hospodář sdružení, 
který je současně členem rady sdružení, a to paní Jiřina Stránská

- podpisové právo dosavadního hospodáře sdružení, pana Ing.Kuneše, 
      které měl k běžnému účtu a pokladním dokladům a dalším dokladům 
      sdružení  zaniká ke dni 22.11.2006.



- volí se dozorčí komise ve složení JUDr. Alena Divíšková , Ing.Alena 
Pokorná,  Jan Kyselka 

           
- Přijímá se změna stanov : 

1) článek II Základní ustanovení , bod 2) Sídlo sdružení:
původní  sídlo Česká Lípa, Havlíčkova 426 se vymazává a nahrazuje novým sídlem :

nám.Osvobození 422, Česká Lípa

2) článek IV Členové, jejich práva a povinnosti, vznik a zánik členství, bod 3)
původní text  „ Řádné členství osoby ve sdružení vzniká podáním přihlášky, 
zaplacením členského příspěvku a schválením valnou hromadou. Členové přípravného 
výboru sdružení se dnem registrace sdružení stávají jeho platícími členy, jejich řádné 
členství musí být potvrzeno valnou hromadou.“ se ruší a nahrazuje novým textem ve 
znění: 

       
„ Řádné členství osoby ve sdružení vzniká  zaplacením členského příspěvku .“

3) článek IV Členové, jejich práva a povinnosti, vznik a zánik členství, bod 6)
původní text ve znění 

           „Členství zaniká:
- rezignací člena
- úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby
- vyloučením valnou hromadou pro neplnění podmínek a povinností členství, pro 

jiné skutečnosti neslučitelné se zájmem sdružení
- zánikem sdružení“
se doplňuje další skutečností, rozhodnou pro zánik členství, a to:
„- posledním dnem školního roku, ve kterém nebude zaplacen členský příspěvek
- ukončením studia (bez povinnosti sdružení  vrátit již zaplacený členský 

příspěvek)“

4) článek IV Členové, jejich práva a povinnosti, vznik a zánik členství, bod 10)
Stávající text bodu 10) se ruší a nahrazuje novým textem ve znění:
Čestným členem sdružení  se může stát osoba, fyzická či právnická, která pro 
sdružení vykonává činnost, případně poskytuje sponzorské dary.  osoba, 
O vzniku čestného členství rozhoduje na návrh kteréhokoli člena sdružení rada 
sdružení. Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky. 

5) článek V Orgány sdružení, statutární zástupci, valná hromada sdružení 
            oddíl s názvem Statutární zástupce sdružení 
            bod 11) s původním textem ve znění 

Statutárním orgánem je rada sdružení, statutárními zástupci jsou členové rady 
sdružení, kteří mají právo jednat jménem sdružení. Je-li k platnosti právního či jiného 
úkonu předepsaná písemná forma, je zapotřebí nejméně dvou podpisů statutárních 
zástupců. Statutární zástupce je občanskoprávně a trestně odpovědný za své počínání.

se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: 

11) Statutárním orgánem je rada sdružení, statutárními zástupci jsou členové rady 
sdružení, kteří mají právo jednat jménem sdružení. Je-li k platnosti právního či jiného 
úkonu předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu předsedy sdružení, pro případ 



jeho nepřítomnosti podpis dalšího člena rady, který bude mít ke svému úkonu písemné 
zmocnění předsedy rady.  Právo podpisu při nakládání s běžným účtem sdružení,  
jakož právo podpisu na pokladních dokladech, příjmových i výdajových , má zvolený 
hospodář sdružení nebo předseda sdružení.  Statutární zástupce je občanskoprávně a 
trestně odpovědný za své počínání.

DALŠÍ TEXT STANOV ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY. 

- valná hromada rozhodla o zrušení živnostenských listů sdružení a uložila 
předsedkyni sdružení  zajistit jejich zrušení na příslušném živnostenském 
úřadu

- valná hromada uložila Ing.Ivanu Kunešovi zajistit předchozí souhlas FÚ se 
zrušením Živnostenských listů  

- valná hromada vzala na vědomí zprávu Ing.Ivana Kuneše  o hospodaření 
sdružení za školní rok 2005-2006 a vyslovila  souhlas se závěrečnou zprávou

- valná hromada odsouhlasila návrh rozpočtu pro rok 2006-2007, se kterým ji 
seznámil pan Ing.Ivan Kuneš

- valná hromada  rozhodla o členském příspěvku ve výši 1.000,-Kč  se 
splatností do 15.září příslušného školního roku , ve výjimečných případech se 
splatností do 15.listopadu příslušného školního roku 

- valná hromada ukládá předsedovi rady sdružení podat návrh na registraci 
aktualizovaných stanov na Ministerstvu vnitra ČR a to ve lhůtě do 30ti dnů 
ode dne konání  valné hromady. 

Skončeno, podepsáno dne 22.11.2006 v 19.00 hodin 

Zápis provedla : JUDr.Hana Paulová 

Členové rady: 

………………………………………………
Lenka Žalmanová

………………………………………………
Iwona Hnízdová

………………………………………………
Jiřina Stránská

………………………………………………
Michal Kremsa 
 
………………………………………………
Ing.Ivan Kuneš 


