ZÁPIS VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SRPŠ KONANÉ DNE 12. 10. 2022
místo konání: Koncertní salónek na ZUŠ v Třinci v 17:30 hod.
V původně vyhlášeném termínu 12. 10. 2022 v 17:00h. se nesešel dostatečný počet členů Spolku
tak, aby řádná výroční schůze byla dle stanov Spolku usnášeníschopná. Náhradní výroční schůzi s
totožným programem, která se sešla v 17:30, byla usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů Spolku.
Schůze se řídila následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení výroční schůze, volba předsedajícího, schválení programu výroční schůze Spolku
Kulturní program
Zhodnocení práce za školní rok 2021/2022
Zpráva o hospodaření za školní rok 2021/2022
Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2022/2023
Návrh plánu na školní rok 2022/2023
Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2022/2023
Volba členů rady Spolku
Pověření k vyhotovení zápisu z jednání výroční schůze Spolku
Závěr, diskuse

Zápis ze schůze:
•
•
•




Vánoční koncert žáků ZUŠ se uskuteční dne 21.12.2022 v 17:00 hod. v evan. kostele Třinec.
Ples SRPŠ a ZUŠ se uskuteční dne 13.1.2022 v restauraci "Czytelnia"
Termíny dalších akcí budou upřesněny
K bodu č. 7: výše ročního členského příspěvku pro šk. r. 2022/2023 byla schválena na 200,Kč na rodinu a více dle finančních možností a vlastní úvahy. Platba bude uskutečňována
platebním příkazem (stejně jako úplata za vzdělání).
K bodu č. 8: výroční členská schůze jednohlasně schválila složení rady SRPŠ:
Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D. (předseda spolku)
Mgr. Darina Szymeczková (místopředseda spolku, pokladník)
Markéta Walachová
Mgr. Jiří Zabystrzan
BcA. Radek Morcinek
Daniela Bialoňová
Jakub Kroczek, DiS.
Mgr. Alicja Böhm

•

K bodu č. 10: Výroční členská schůze schvaluje: návrh finančního rozpočtu na školní rok
2022/2023, návrh plánu práce na školní rok 2022/2023, zprávu hospodaření za minulý školní
rok , výši členského příspěvku, složení rady SRPŠ. Členská výroční schůze Dále vzala na
vědomí hodnocení práce a zprávu o hospodaření za školní rok 2021/2022.

V Třinci dne 12.10.2022

zapsal: Mgr. Jiří Zabystrzan

