
Z á p i s  
  

z Valné hromady SRP Obchodní akademie, Česká Lípa, občanské sdružení,  
konané dne 18. listopadu 2009  

 
 
Přítomni – zvolení zástupci tříd a členové rady sdružení SRP při OA (dle prezenční listiny) 

- ředitel OA Ing. Lád 
- zástupce ředitele OA PhDr. Kabrna 
- Ing. Alena Pokorná – členka revizní komise 

 
 
Program: 1. Informace o stavu hospodaření 
                2. Rozpočet na školní rok 2009/2010 

3. Volba nových členů výboru 
4. Informace zástupců školy 
5. Usnesení 

 
Bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná, je přítomna nadpoloviční většina 
účastníků (vybraných zástupců tříd a členů rady sdružení) 
 
l. Ing. Pokorná předala vypracovanou tabulku přehledu prostředků SRP a jejich čerpání k datu 
22.10.   
 
2. Ing. Kuneš přeložil návrh rozpočtu školního roku 200.9/2010. Zodpověděl na dotazy 
některých zástupců tříd s tím, že pokud budou k rozpočtu připomínky k jednotlivým 
položkám, tak je budou zástupci tříd tlumočit vedení OA a hlavnímu výboru. 
 
2. Zástupci OA podali obecnou informaci o prospěchu studentů, s tím, že podrobné informace 
sdělí třídní učitelé v jednotlivých třídách.  Ředitel školy Ing. Lád upozornil, že s důvodu 
nedostatku finančních prostředků byla přerušena rekonstrukce školy.  
 
3. JUDr. Divíšková přednesla rezignaci na svou funkci v revizní komisi. Dále byla přečtena 
písemná rezignace paní Žalmanové a valná hromada odsouhlasila, že její funkce v radě 
sdružení zanikne až v dubnu 2010, kdy bude konána další valná hromada, které se osobně 
paní Žalmanová zúčastní a bude dohodnuto předání funkce předsedy rada sdružení. 
 
Dále byli jednomyslně valnou hromadou zvoleni 
paní Nataša Kleplová – členka rady sdružení 
Pavlína Šlajsová – členka dozorčí rady 
 
 4. Zástupci OA podali obecnou informaci o prospěchu studentů, s tím, že podrobné 
informace sdělí třídní učitelé v jednotlivých třídách.  Ředitel školy Ing. Lád upozornil, že 
s důvodu nedostatku finančních prostředků byla přerušena rekonstrukce školy.  
 
5. Bylo jednomyslně přijato usnesení. 
I: Valná hromada schvaluje  

• rozpočet pro školní rok 2009/2010 
• volbu paní Nataši Kleplová do rady sdružení 
• volbu paní Pavlíny Šlajsové do revizní komise 



II. Valná hromada bere na vědomí 
• zprávu o stavu hospodaření k 22. 10. 2009 
• informaci, že k dnešnímu datu působí Rada sdružení ve složení: Lenka 

Žalmanová – předsedkyně rady, Jiřina Stránská - hospodářka, Michal Vencovský, 
Nataša Kleplová a dozorčí rada ve složení Ing. Alena Pokorná, Pavlína Šlajsová, 
Jan Kyselka 

 
Součástí zápisu je prezenční listina Valné hromady z 18. 11. 2009 
 
 
Zapsala JUDr. Alena Divíšková 
                 
 


