
Klub přátel Základní umělecké školy v Kuřimi z.s. 
Zahradní 1529, Kuřim, PSČ 664 34, IČO:68685602 

Zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 1866 
Bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. číslo: 4057111359/0800 

 

Zápis z plenárního zasedání Klubu  
 

konaného dne 2. 3. 2022 po ukončení Koncertu vítězů soutěží 

Přítomni: členové výboru, pozvaní rodiče, účastníci koncertu 

   

               

Předseda ve zprávě o činnosti za uplynulé období, úvodem a v úctě připomněl úmrtí paní 

Naděždy Chocholáčové, členky Předsednictva Klubu. Na výzvu Krajského soudu Výbor 

doplnil předsednictvo, v souladu se stanovami tak, že do Výbor kooptoval mezi své členy 

paní Mgr. Radmilu Strážnickou, kterou následně zvolil i členkou předsednictva – Jednatelkou. 

Paní Strážnická se představila Plenárnímu zasedání. 

Návrh usnesení: 

- Plenární zasedání schvaluje postup Výboru a Předsednictva v záležitosti doplnění 

třetího člena Předsednictva Klubu a bere na vědomí volbu paní Mgr. Radmily 

Strážnické členkou předsednictva – Jednatelkou. 

Hlasováno: schváleno jednomyslně 

Hospodaření 

- Poslední řádné Plenární zasedání se konalo10.4.2019 a schválilo výsledky hospodaření 

za rok 2018, kde aktiva činila 128 246,-Kč 

- V roce 2020 bylo plánováno Plenární zasedání na 7.4.2020 a toto se neuskutečnilo 

z důvodu existence nouzového stavu. Výsledky hospodaření byly rozeslány členům 

Výboru a nebylo k nim připomínek. Předsednictvo rozhodlo, že činnost Klubu bude 

probíhat v mantinelech předchozích usnesení (personální záležitosti, rozpočet, výše 

příspěvku.) a výsledky hospodaření za rok 2019 budou schváleny na příštím 

Plenárním zasedání. 

- V roce 2021 se situace opakovala a předsednictvo přijalo k datu 31.3.2021 obdobné 

řešení jako v roce předchozím. 

- Teprve letos se může konat řádné Plenární zasedání, kterému jsou předkládány tyto 

návrhy: 

Návrh usnesení: 

- Plenární zasedání bere na vědomí zprávy Revizora k výsledkům hospodaření za roky 

2019,2020 a 2021 – bez závad 

- Plenární zasedání schvaluje výsledky hospodaření KP ZUŠ Kuřim za rok 2019, 

 příjmy 207074,- Kč, výdaje: 159 015,-Kč a konečný stav aktiv je 176 305,-Kč  

- Plenární zasedání schvaluje výsledky hospodaření KP ZUŠ Kuřim za rok 2020, 

 příjmy 61 669,- Kč, výdaje: 137 133,-Kč a konečný stav aktiv je 100 843,-Kč 

- Plenární zasedání schvaluje výsledky hospodaření KP ZUŠ Kuřim za rok 2021, 

 příjmy 80317,- Kč, výdaje: 138 278,-Kč a konečný stav aktiv je 42 882,-Kč 

- Plenární zasedání schvaluje rozpočet Klubu na rok 2022 jako vyrovnaný 

s plánovanými příjmy i výdaji ve očekávané výši 56 000,- Kč 

Hlasováno: dva se zdrželi, ostatní pro - odsouhlaseno 

 



Příspěvek:   

Návrh usnesení: 

- Plenární zasedání schvaluje výši příspěvku na rok 2022 ve výši 100,- Kč na žáka, 

s tím, že příspěvky, po novu, je možno zasílat přímo na účet Klubu 

Hlasováno: schváleno jednomyslně 

 

Personální záležitosti: 

Návrh usnesení: 

- Plenární zasedaní potvrzuje ve funkci stávající členy Výboru a Revizora a dále volí 

novými členy Výboru:  

o paní Kláru Pluskalovou 

o paní Alici Šuhájkovou  

o paní Lucii Daňkovou  

Hlasováno: schváleno jednomyslně 

 

 

 

Zasedání ukončeno 19:00 hodin 

 

 

 

Igor Poledňák v.r.       Radmila Strážnická v.r. 

………………………….      …………………… 

Předseda        Jednatel 

 

 
 


