
ZÁPIS 

 

z jednání  členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne  

22. května 2019 

 

MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR 

 

 

 

 

Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Ivan Pergler, Miroslav Matuna, Ilona Kopecká,        

                  Lenka Holatová, Georgie Svobodová, Lenka Fričová, Andrea Čančarová -   

                  Houfková 

                  Ing. Lenka Fikerová, Kristýna Klokočníková – za kontrolní komisi 

Hosté:       Vilém Volf, Stanislava Volfová, Štěpánka Rejnartová 

 

Omluveni:  

 

                  Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku   

                  a koncertního sboru. 

                  Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě              

                  řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku                                                                

                  a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě              

                  řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku 

 

                   

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatel, skrutátor, 

ověřovatel) 

2. Zprávy o činnosti výboru KPS od minulé čl. schůze dosud 

3. Zpráva kontrolní komise 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 

5. Hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí na sezonu 2019/20 

6. Změny v obsazení výboru a kontrolní komisi + hlasování o změně členských příspěvků 

7. Ostatní info, diskuse, závěr 

 

 

 

 

 

 

1. Úvodní slovo 

 

Členská schůze byla svolána výborem KPS oznámením na webových stránkách sboru s více 

než 14denním předstihem v uzavřené sekci pro rodiče. 

Členskou schůzi zahájila paní sbormistryně Silvie Pálková a předsedkyně výboru KPS Lenka 

Holatová, přivítaly rodiče, přítomné členy KPS a členy kontrolní komise. O předsednictví 

členské schůze byla požádána Ilona Kopecká, členka výboru KPS, funkce se ujímá (není třeba 

hlasovat). 



 

Členská schůze je usnášeníschopná, celkem je přítomno 26 hlasujících členů (dle stanov 

nutných 15 hlasujících), ostatní (dle prezenčních listin) bez hlasovacího práva  

 

 

Zapisovatelkou navržen(a): Lenka Holatová, předsedkyně KPS 

Hlasování: Pro: 26             , Proti:0       , Zdrželi se:0      (volená osoba nehlasuje) 

 

Za skrutátora navržen(a) : Lenka Fričová, člen(ka) výboru KPS 

Hlasování: Pro: 26             , Proti:0       , Zdrželi se:0   

 

Ověřovatelem zápisu navržen(a): Kristýna Klokočníková, členka KPS  

Hlasování: Pro: 26              , Proti:0          , Zdrželi se: 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zpráva o činnosti výboru KPS od 23.5.2018 dosud 

 

 

Předsedkyně členské schůze paní Ilona Kopecká uvádí, které akce se konaly a co všechno 

nový výbor řešil po konání poslední členské dne 22.5.2018, slovo si střídavě bere spolu paní 

sbormistryní a předsedkyní KPS. 

 

- viz vytištěná příloha (přehled akcí) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zpráva kontrolní komise 

 

 

Zprávu o činnosti revizní komise přednesla Ing. Lenka Fikerová s tím, že byly fyzicky 

zkontrolovány účetní doklady + byla provedena kontrola účetních sestav dne 5.5.2019. 

 

       

 

- viz vytištěná příloha   + komentář       

 

K připomínkám kontrolní komise se výbor na členské schůzi vyjádřil takto: 

 

- Ples – akce finančně náročná – výbor se bude na počátku příští sezony radit, jak 

naložit s plesem pro dospělé. Dětský ples se určitě konat bude. Bude-li akce jen pro 



děti, je možné ji uspořádat v prostorách ZUŠ s minimálními náklady. K plesu pro 

dospělé: možno snížit náklady na polovinu s tím, že se bude jednat o Ples Severáčku a 

Kolosea – o této možnosti bude výbor teprve jednat.  

  

 

 

 

                                           

 

 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 

 

 

Účetní závěrku + vyjádření paní účetní Krejčové přednesla Ing. Lenka Fikerová (paní účetní 

Krejčová t.č. v lázních) 

 

 viz příloha (Výkaz zisku a ztrát + Rozvaha + doporučení od paní účetní ) 

 

- Následně se hlasovalo o schválení účetní závěrky (tato bude zveřejněna ve Sbírce 

listin v obchodním rejstříku) s tím, že o zřízení případného spořícího či jiného účtu, 

jak navrhuje paní účetní ve svých doporučeních, bude výbor v příští sezoně jednat 

  

 

 

Hlasování:   Pro:   26                   Proti:      0            Zdrželi se:  0 

 

 

 

 

 

 

5. Hodnocení akcí sboru konaných od 23.5.2018 dosud + plán akcí na školní rok 

2019/20 

 

Slovo má sbormistryně paní Silvie Pálková, zhodnotila akce za loňskou sezonu – viz dle 

bodu 2) a nastínila plány na sezonu příští. 

 

Vyzdvihla zejména tyto akce: 

- Slovakia Cantat – soutěž Bratislava v dubnu 2018, 3 vítězství a cena za dramaturgii 

(následné přijetí na radnici za účasti p. náměstka pro kulturu a ředitele ZUŠ) 

- Plamínek – letos více výjezdů než jiné roky 

- další akce – viz přehled akcí v bodě 2. tohoto zápisu 

 

 

 

Nejbližší příští akce: 

- Uničov – nesoutěžní přehlídka 25.5.2019 

- ZUŠ Open – zahrady Senátu ČR 1.6.2019 – bude přenášet Český rozhlas. Tentýž den 

v 16,00 h. slavnostní otevření Barokní zahrady za kostelem Sv. Kříže v Liberci 

(rekonstruován morový sloup) – vystoupení části sboru  



 

 

 

Plány na příští sezonu: 

 

viz příloha pod bodem 2. tohoto zápisu – 62. sezona 

 

 

 

 

6. Změny v obsazení výboru a kontrolní komisi + hlasování o změně členských 

příspěvků 

 

- navrhujeme členské schůzi schválit nové členy výboru, kteří nám již téměř celý školní 

rok vypomáhají: 

 

 

- Stanislava Volfová (hospodářka ve mlýně): Pro:  26                 Proti:   0                   

Zdrželi se:0 

- Vilém Volf:       Pro: 26                               Proti: 0                     Zdrželi se:0 

 

- a dále se funkce v kontrolní komisi vzdává paní Ing. Lenka Fikerová, na její místo 

navržena paní Jitka Gschwentnerová,  členka KPS (syn v HLSB): 

            Pro:    26                              Proti:0                    Zdrželi se:0 

 

 

- Dále se výbor usnesl s ohledem na růst ekonomiky a tím i růst cen všech energií a 

služeb, zvýšit od 1.9.2019 členské příspěvky z 450 Kč/školní rok na částku 600 

Kč/školní rok, se splatností do 30 11. 2019. 

                                          

            Pro:  26                               Proti: 0                   Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

 

 

8. Ostatní info, diskuse, závěr 

 

- Informace o soustředění v Letařovicicích – úvod Štěpánka Rejnartová (oddílová 

vedoucí). Informuje rodiče o obsazení míst vedoucích (hl. vedoucí Vítek Fanta, zašle 

rodičům informativní dopis, jak to dělá každoročně hl. táborový vedoucí). Vše bude 

probíhat stejně jako každoročně (patroni z HLSB pro každého nového Plamínka, 

platnost zdravotního potvrzení 24 měsíců – možno použít např. ze školy v přírodě 

apod.), bude se zaučovat nová hospodářka Stanislava Volfová; brigády a stavění 

tábora (červen – opravy ve mlýně a okolí), do kuchyně nutno koupit nový robot + 

pánev pro velkoprovoz (repasované – již máme nabídku), voda – poklesl pramen – 

nutno opatřit nádrž, kvalita ve mlýně OK, v táboře jen na mytí, pro pitný režim se bere 

voda ze mlýna, rozbory od hygieny provedeny; hlavní kuchařka bude jako loni 

 



- Rodiče žádají návratky a jiné info mailem a na stránky sboru, papírové mnohdy děti 

nedodají, bývají i na poslední chvíli 

 

- sháníme novou posilu do ZUŠ namísto Slávka Matuny – výpomoc do skladu 

Severáčku + další potřebná pomoc  – zaměstnanec ZUŠ na 8 hodin 

 

           

 

V Liberci dne 22. května 2019 

 

 

  

 

 

 

Zapisovatel:                                                                        

Lenka Holatová  

 

 

 

 

Ověřovatel: 

Kristýna Klokočníková 

  

 

 


