
ZÁPIS 
Valné hromady SPOA z.s., konané dne 22. 11. 2016 v Plzni  

 

1. Valnou hromadu zahájila Anna Tormová, předseda SPOA z.s., která přivítala všechny 

přítomné delegáty i hosty a pověřila vedením a řízením valné hromady Bc. Viléma 

Schwaba, místopředsedu SPOA z.s. 

 

Hosté Valné hromady: Mgr. Miroslav Skuhravý, Ing. Jana Fialová, Mgr. Radka Štaifová  

 

Přivítání všech přítomných provedl i ředitel OA Mgr. Miroslav Skuhravý, který 

poskytl základní informace o průběhu školního roku 2015 – 2016 v souhrnu.  

 

2. zvolení mandátové komise: 
 

delegáti navrhli tato jména:  

předseda – Jiří Bošek             pro 13             proti 0 zdržel se 1 

 

3. zvolení návrhové komise: 
 

delegáti navrhli tato jména:  

předseda – Anna Tormová           pro 14             proti 0 zdržel se 0 

 

4. zpráva mandátové komise: z 20 pozvaných delegátů je přítomno 14 delegátů. Valná 

hromada je usnášeníschopná. 

 

5. byl předložen návrh a schválen program valné hromady: 14. delegátů 

pro 14             proti 0  zdržel se 0   (program byl schválen) 

 

6. byla provedena volba ověřovatele zápisu: 14. delegátů 

        Anna Tormová:  pro 14             proti 0 zdržel se 0   (schválena) 

 

7. zprávy o činnosti a hospodaření SPOA z.s. za uplynulý školní rok 2015-2016 

přednesla Anna Tormová 

 

8. diskuze ke zprávě o činnosti a hospodaření SPOA z.s. 

 

Dana Šafandová 4.B – informace o možnosti poskytnutí sponzorského příspěvku na 

maturitní ples od SPOA z.s.  

– odpověď: SPOA z.s. neposkytuje sponzorské příspěvky na jednotlivé maturitní plesy, ale 

pouze na vyřazení absolventů a na zajištění maturit dle schválení v rozpočtu. 

 

Mgr. Miroslav Skuhravý – informace o poskytnutí dokladu pro studenty, že jsou studenti 

Obchodní akademie, pokud o toto požádají v souvislosti s poskytováním sponzorství od 

firem. Škole nemůže být poskytován sponzorský dar, musí být udělován konkrétní třídě na 

konkrétní akci, resp. konkrétnímu studentovi dané třídy.  

 

 

V průběhu diskuse se dostavil další delegát a počet delegátů se tak zvyšuje na 15 

přítomných. 
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9. hlasování o schválení zprávy o činnosti a hospodaření SPOA z.s. : 15. delegátů 

pro 15             proti 0  zdržel se 0   (zpráva byla schválena) 

 

10.  hlasování o schválení návrhu rozpočtu na školní rok 2016 – 2017 + všeobecná 

diskuze: 15. delegátů 
 

pro 15             proti 0  zdržel se 0   (návrh rozpočtu byl schválen) 

 

V rámci hlasování o návrhu rozpočtu a diskuse k ní připojené nebyla vznesena žádná 

otázka či dotaz na připravený návrh rozpočtu. 

 

11. návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Anna Tormová 
 

a. Valná hromada (VH) bere na vědomí: 
 

 zprávu mandátové komise (VH je usnášeníschopná 15 z 20 delegátů) – viz prezenční 

listina 

 zprávu o činnosti SPOA z.s. za školní rok 2015 – 2016 (Anna Tormová) 

 zprávu o hospodaření SPOA z.s. za školní rok 2015 – 2016 (Ing. Jana Fialová - účetní 

SPOA)  

 

b. Valná hromada schvaluje: 
 

 program VH 

 ověřovatele zápisu: Annu Tormovou 

 zprávu o činnosti a hospodaření SPOA z.s., za školní rok 2015 – 2016 

 návrh rozpočtu na školní rok 2016 – 2017 

 

 

c. Valná hromada ukládá: 

 

 Spolku - provést na další VH návrh a volbu pokladníka SPOA, nejpozději však do 

konce školního roku 2016 – 2017 

 Spolku - provést na další VH návrh a volbu místopředsedy SPOA, nejpozději však do 

konce školního roku 2016 – 2017 

 Spolku - provést na další VH návrh a volbu zástupců SPOA pověřených 

k podpisovým právům k účtu SPOA.  

 Spolku - provést na další VH návrh a volbu členského příspěvku pro školní rok 2017-

2018, nejpozději však do konce školního roku 2016 – 2017 

 Radě spolku - provést změnu podpisových práv k účtům SPOA z.s. do konce školního 

roku 2016 – 2017 

 Radě spolku - provést kontrolu webových stránek a pravidelně kontrolovat jejich 

aktuálnost  

 Radě spolku - spolupracovat se zástupci OA při zajišťování vyřazení absolventů za 

školního roku 2016 – 2017 

 Radě spolku - zkontrolovat počty desek na maturitní vysvědčení, případně zařídit 

jejich doplnění.   

 Radě spolku - do 30. dnů vyvěsit na web zápis z VH 
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12. hlasování o návrhu usnesení: přítomno 15 delegátů 

 

  pro 15  proti 0  zdržel se 0     (schváleno) 

 

 

13. Závěrem Bc. Vilém Schwab, řídící valné hromady poděkoval přítomným za účast, 

spolupráci a jejich projevenou aktivitu, rozloučil se s nimi a valnou hromadu ukončil 

s tím, že příští zasedání Rady Spolku se uskuteční 09. ledna 2017 od 16:30 hodin 

ve sborovně školy. 

 

 

Dle průběhu zasedání valné hromady zapsal:  Bc. Vilém Schwab – řídící valné hromady 

 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Anna Tormová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
 

 prezenční listiny valné hromady – 1. list 

 program valné hromady -  1. list 

 usnesení valné hromady, konané dne 22. 11. 2016 v Plzni 

 zpráva o činnosti a hospodaření SPOA z.s., za školní rok 2015 – 2016 

 výsledek hospodaření za rok 2015-2016 

 návrh rozpočtu na rok 2016-2017  

 

 

 

 


