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Zápis z členské schůze spolku BOSMA ANGEL  

(se sídlem Hasova 3094/3, Modřany, 143 00 Praha, IČ 22708537) 

konané v MŠ Angelka, Angelovova ul. 

dne 10. 9. 2018 

 

Odstupující předsedkyně Andrea Melzerová zahájila schůzi konstatováním, že se 

sešla nadpoloviční většina členů (zúčastnilo se 44 z 56 členů Spolku, viz 

prezenční listina) a členská schůze je tedy usnášeníschopná.  

1) Byl odsouhlasen program členské schůze, řídící ČS a zapisovatelka

 souhlasilo 100% přítomných 

2) Členský příspěvek rodičů dětí v bilingvním programu pro školní rok 

2018/19 činí stejně jako v minulých letech 25.000,- na školní rok, splatný 

ve dvou splátkách (12.500,- Kč za pololetí) s termíny úhrady do 30.9.2018 

a do 31.1.2019 na transparentní účet spolku. 

Před hlasováním o výši příspěvku na školní rok 2018/2019 předsedkyně 

popsala, na co je příspěvek určen, a uvedla, že  

- příspěvky je možné posílat pouze na transparentní účet u Fio Bank a 

pouze s konkrétním přiděleným VS (dle rozdaného letáčku s podrobnostmi 

k platbě) 

- je nutné, aby noví členové vyplnili a podepsali přihlášku do Spolku a 

zároveň aby v souladu s novým nařízením EK (tzv. GDPR) všichni, tedy 

stávající i noví členové, podepsali souhlas s poskytnutím osobních údajů 

HLASOVÁNÍ o výši členského příspěvku: všichni zúčastnění, tj. 44, 

souhlasí, nikdo se hlasování nezdržel 

3) Schválení výše daru od Spolku pro školu 

- škole bude poukázáno celkem 1.360.000,- ve dvou splátkách 

HLASOVÁNÍ: všichni zúčastnění, tj. 44, souhlasí, nikdo se hlasování 

nezdržel 

4) Představení a volba vedení Spolku: A. Melzerová, odstupující člen 

výkonného výboru  

a) Vanda Veselá, stávající členka, navržena jako jeden člen výkonného 

výboru 

HLASOVÁNÍ: všichni zúčastnění, tj. 44, souhlasí, nikdo se hlasování 

nezdržel 

b) Výzva, aby se přihlásili další 2 + popsáno, co práce zahrnuje 

- přihlásily se Kamila Hanzlíková a Dina Lašová (obě Čmeláčci) 

HLASOVÁNÍ: všichni zúčastnění, tj. 44, souhlasí, nikdo se hlasování 

nezdržel 

Nově zvolený výkonný výbor: 

 Vanda Veselá  nar. 12.7.1980, bytem Praha 10, Konvalinková 3114/3, 

106 00 

Kamila Hanzlíková nar. 19.7.1976, bytem Praha 1, Žitná 1383/3, 110 

00 

Dina Lašová nar. 22.11.1979, bytem Praha 4, Rytířova 783/1, 14300 

 

5) Schválení rozpočtu na rok 2018/2019 
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členové byli seznámeni s rozpočtem na tento školní rok 

 HLASOVÁNÍ: všichni zúčastnění, tj. 44, souhlasí, nikdo se hlasování 

nezdržel 

6) Hospodaření ve školním roce 2016/2017 

- zaplatili všichni až na jednoho člena – jeho dítě bylo ve škole poslední 

rok, a příspěvek za pololetí se tak již nepodařilo vymoci. Škole bylo dle 

plánu darováno 1.360.000,- 

- Hosp. zisk ve výši 20.891,- byl převeden a vykázán jako výsledek 

hospodaření minulých let. 

HLASOVÁNÍ: všichni zúčastnění, tj. 44, souhlasí, nikdo se hlasování nezdržel 

7) Účetní výkazy za minulý školní rok (2017/2018) jsou v přípravě a budou k 

nahlédnutí na vyžádání, jakmile budou k dispozici. Zpráva o hospodaření 

bude poté vyvěšena na webu, v každém případě byly vybrány všechny 

příspěvky a na BÚ Spolku je nyní Kč 116.855,-. 

8) A. Melzerová zahájila diskusi, poslední bod programu, informací, že 

členský příspěvek není možné použít ke snížení daňového základu.  

A. Melzerová členskou schůzi ukončila  

 

 

V Praze dne 10.9.2018 

 

 

Zapsala Jiřina Kuklová Stolařová 

 

 

 

Řídící členské schůze Andrea Melzerová 

 

Přílohy:  prezenční listina 


