Zápis z jednání rady
spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce 3626,
se sídlem: Třanovského 596, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 603 41 297
(dále jen „Spolek“)
konaného dne 9. října 2019 v 17.30 hodin v koncertním salónku na ZUŠ v Třinci
Přítomni:

Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D., Mgr. Darina Szymeczková, Kateřina
Lorková, Kateřina Bednárzová, Markéta Walachová, Mgr. Jiří Zabystrzan, BcA.
Radek Morcinek, Daniela Bialoňová a Jakub Kroczek – členové rady Spolku

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka Spolku
3. Ukončení jednání

K programu:
Ad 1) Jednání zahájil v 17.30 hodin Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ, který konstatoval, že rada
Spolku je usnášení schopná, když z celkového počtu členů rady Spolku 9 je přítomno celkem 9 členů.
Členové rady konstatovali, že byli řádně a včas pozvání na dnešní jednání, resp. že ani netrvají na
dodržení náležitostí pro svolání rady Spolku, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.
Ad 2) S ohledem na zvolení shora uvedených osob do funkce rady Spolku bylo navrženo, aby rada
zvolila v souladu se stanovami Spolku předsedu a místopředsedu Spolku, kdy následně do těchto funkcí
byly navrženy následující osoby:
 do funkce předsedy Spolku paní Mgr. Iwona Burešová-Wania, Ph.D., dat. nar. 01.10.1979, bytem:
Růžová 610, 739 61 Třinec – Lyžbice,
 do funkce místopředsedy Spolku paní Mgr. Darina Szymeczková, dat. nar. 27.07.1978, bytem:
Nýdek 630, 739 95 Nýdek;
současně bylo navrženo, aby rada Spolku zvolila rovněž pokladníka Spolku, kdy do funkce pokladníka
Spolku byla navržena paní Kateřina Lorková, dat. nar. 23.04.1979, bytem: Komenského 391, Třinec
Lyžbice, PSČ 739 61.
Protože nikdo nevznesl k shora uvedeným návrhům připomínku či jiný protinávrh, bylo přistoupeno
k hlasování. Na základě sečtených hlasů, kdy pro volbu navrhovaných osob do jednotlivých funkcí
hlasovali vždy všichni přítomní členové rady, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování,
konstatoval, že podle stanov byla navrhovaná volba schválena tak, že


předsedou Spolku byla jednomyslně zvolena Mgr. Iwona Burešová-Wania;



místopředsedou Spolku byla jednomyslně zvolena Mgr. Darina Szymeczková;



pokladníkem Spolku byla jednomyslně zvolena Kateřina Lorková.

Ad 3) Zvolené osoby poděkovaly všem přítomným za účast a nový předseda Spolku jednání rady
skončil v 18.00 hodin.
V Třinci dne 9. října 2019
Správnost zápisu stvrzuje předseda Spolku svým níže připojeným podpisem.

__________________
Mgr. Iwona Burešová-Wania, předseda Spolku

