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Zápis z členské schůze  

Śkolního klubu rodičů a přátel Lipence, o.s. 

se sídlem Černošická 168, 155 31 Praha – Lipence 

IČO: 266 40 023 

Datum schůze: 23. 11. 2016 

Čas zahájení schůze: 17:10 

Místo: ZŠ Lipence, Černošická 168 

 

1) Schůzi zahájila předsedkyně Rady sdružení paní  Iva Slížková  a následně 
předala slovo předsedkyni Kontrolní komise paní Jitce Kadlecové, která 
přítomné seznámila s programem schůze a konstatovala, že je přítomno 182 
členů sdružení a členská schůze je usnášeníschopná. 

 
2) Bylo vysvětleno, že s ohledem na Nový občanský zákoník, který zrušil právní 

formu sdružení, musí být nejpozději do 31. 12. 2016 provedena transformace 
našeho sdružení s názvem Školní klub rodičů a přátel Lipence (Škrpál) na 
zapsaný spolek. Kroky, které je třeba provést, jsou ve výlučné pravomoci 
členské schůze.  
 

3) Bylo hlasováno o návrhu, že zapisovatelkou zápisu bude paní Michaela 
Ondrušková, ověřovatelkou zápisu paní Iva Slížková a osobou pověřenou 
sčítáním hlasů také paní Iva Slížková. 

Výsledek hlasování:  

• 182 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
• Návrh byl přijat. 

 
4) Bylo hlasováno o návrhu odvolat stávající členy Rady a Kontrolní komise 

sdružení (Iva Slížková, Michaela Ondrušková, Dagmar Stoyová a Kadlecová, 
Michal Petruk a Helena Petruková). 

Výsledek hlasování:  

• 182 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
• Návrh byl přijat. 

 
5) Následovalo hlasování o změně názvu na Školní klub rodičů a přátel Lipence, 

z.s. 

Výsledek hlasování:  

• 182 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
• Návrh byl přijat. 

 
 
 



02  
 

6) Bylo hlasováno o návrhu nových stanov, které jsou přílohou číslo 1 tohoto 
zápisu a tvoří jeho nedílnou součást. Návrh nových stanov byl k dispozici na 
webových stránkách školy, aby se s ním mohli členové v předstihu seznámit. 

 Výsledek hlasování:  

• 182 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
• Návrh byl přijat. 

 
7) Bylo konstatováno, že dle stanov je statutárním a výkonným orgánem Spolku 

pětičlenný Výbor. Funkční období členů Výboru je tříleté. Bylo hlasováno o 
složení celého Výboru najednou (Iva Slížková, Jitka Kadlecová, Michaela 
Ondrušková, Blanka Stará, Monika Bulánková). 

Výsledek hlasování:  

• 175 členů pro, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo. 
• Návrh byl přijat. 

 

8) Bylo konstatováno, že všechny body plánovaného programu schůze byly 
splněny a schůze byla ukončena. 
 
 
 
 
 
 
          
Zapsala:  Michaela Ondrušková          
 
 
 
 
Zápis ověřila:   Iva Slížková 
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Příloha č. 1 : nové stanovy Śkolního klubu rodičů a přátel Lipence, z. s. 


