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Spolek BOSMA ANGEL - Zápis z členské schůze 
 
 
 
 

Místo konání: MŠ Angelka, ul. Angelovova 
Datum a čas: 6.9.2017 v 17,00 h. 

Počet přítomných: 51 z celkových 56 členů, tj. 91% 
 
 
 

1. Pí Melzerová, zahájila členskou schůzi (ČS) a seznámila přítomné s programem 
ČS a prohlásila ČS za usnášeníschopnou (přítomna byla většina členů). 

 
Proběhla následující hlasování: 
• Řízením ČS pověřena pí Melzerová   souhlasilo 100% přítomných 
• Zapisovatelkou bude pí Kačabová    souhlasilo 100% přítomných 
• Schválení programu ČS    souhlasilo 100% přítomných 

 
2. Výše členského příspěvku na školní rok 2017/2018 byla navržena ve výši 

25.000,- Kč za rok, splatná ve dvou splátkách (12.500,- Kč za pololetí) s 
termíny úhrady do 30.9.2017 a do 31.1.2018 na transparentní účet spolku. 
hlasování:       souhlasilo 100% přítomných 

 
3. Výše finančního daru škole na úhradu nákladů spojených s bilingvním 

programem byla navržena v celkové výši 1.360.000,- Kč za školní rok 
2017/2018 (680.000,- Kč za každé pololetí).     
hlasování:        souhlasilo 100% přítomných 

 
4. Volba členů výkonného výboru Spolku BOSMA ANGEL: 

• pí Andrea Melzerová     souhlasilo 100% přítomných 
nar. 6.11.1972, bytem Praha 4, Záhořanská 756, 149 00 

• pí Jana Svačinová     souhlasilo 100% přítomných 
nar. 31.3.1979, bytem Praha 4, Cuřínova 590/14, 142 00 

• pí Vanda Veselá     souhlasilo 100% přítomných 
nar. 12.7.1980, bytem Praha 10, Konvalinková 3114/3, 106 00 

 
5. Účetní výkazy za šk. rok 2016/2017 budou k nahlédnutí na vyžádání, jakmile 

budou zpracovány účetní firmou. Hlasování proběhne na nejbližší další členské 
schůzi.  
Paní Melzerová přítomné informovala, že za proběhlý školní rok zaplatili 
členský příspěvek všichni členové s výjimkou jednoho, který neuhradil jednu 
pololetní platbu.  Škole byl převeden dar ve výši 1.360.000,- Kč.  
Ke dni konání ČS je zůstatek na bankovním účtu spolku 124.355,- Kč. Paní 
Melzerová přítomné informovala, že vše proběhlo v hospodaření dle plánu.   

 
6. Mimořádný finanční dar škole ve šk. roce 2017/2018:  

Paní Melzerová vyzvala přítomné, aby hlasovali o věnování mimořádného 
finančního daru ZŠ a MŠ Angel ve výši 40.000,- Kč.  
výše: 40.000,- Kč 
účel: učební pomůcky, anglické knihy, didaktické hry 
hlasování:        souhlasilo 100% přítomných 

 
7. Rozpočet na školní rok 2017/2018: členové byli seznámeni s plánem rozpočtu 

na nadcházející školní rok. Hlasovalo se o schválení rozpočtu na školní rok 
2017/2018 dle předložených podkladů 
hlasování:       souhlasilo 100% přítomných 
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8. Další předané informace: 
• Přítomní byli seznámeni se způsobem hrazení členských příspěvků, 

obdrželi písemné pokyny k úhradám ve školním roce 2017/2018.  
• Noví členové spolku byli upozorněni na nutnost vyplnit Přihlášku do 

spolku. 
• Přítomní byli seznámeni s povahou členského příspěvku – tato platba není 

daňově uznatelným nákladem, ani ji nelze odčítat od základu daně. 
• K nahlédnutí byly poskytnuty platné Stanovy Spolku BOSMA ANGEL.  

 
 
 
 
V Praze dne 6.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Anna Kačabová       
 
 
 
 
 
 
 
 
Řídící ČS: Andrea Melzerová 


