
Zasedání rady SPOA - 06. 10. 2022 

 

 
Přítomni za SPOA: Vilém Schwab, Pajo Tumbas, Petr Havránek, Kateřina Červenková  
 

 Přítomni za OA: Radka Štaifová, Jana Fialová  

 

Omluveni: Kateřina Škardová, Petra Seifertová, Jitka Duchková 

 

 
Program: 

 nové vedení OA  

 návrh rozpočtu x žádosti sekcí 

 příprava Valné hromady  

 členské příspěvky ukrajinských žáků  

 Mgr. Soukupová –žádost o odpuštění členského příspěvku 

 Mgr. Kličková – žádost o příspěvek na autobus 

 informace o statusu SPOA 

 

 

Průběh: 

 

1. zasedání Rady SPOA bylo zahájeno předsedou SPOA Ing. Vilémem Schwabem 

2. informace o novém vedení OA – Ing. Hofman skončil v průběhu prázdnin, vedením 

pověřena PaedDr. Jitka Duchková,  statutární zástupkyně 

3. Byly projednány požadavky jednotlivých sekcí na čerpání příspěvků SPOA na rok 

2022/2023. Na základě projednání byly vzneseny požadavky na doplnění informací 

k požadovaným příspěvkům na sekce NJ (Mgr. Šampalíková), PK (Mgr. Peštová) a AJ (Mgr. 

Bulant) – žádosti o doplnění rozešle předseda SPOA vedoucím sekcí.    

4. pro Valnou hromadu připravit návrh rozpočtu na rok 2022/2023, provést kontrolu 

hospodaření SPOA za rok 2021/2022 a doručit na finanční úřad v Plzni čestné prohlášení 

k dani z příjmu 

5. členské příspěvky ukrajinských žáků – bylo schváleno, že každý žák dle schváleného 

příspěvku z Valné hromady uhradí 400,- Kč (a to i ve 4. ročnících, v případě více sourozenců, 

platí pouze jeden)  

6.  žádost o odpuštění členského příspěvku ukrajinského žáka Mgr. Soukupové bylo Radou 

SPOA zamítnuto. Informaci o vyřízení žádosti a návrhu možných řešení zašle předseda SPOA 

Mgr. Soukupové 

7. žádost o příspěvek na dopravu autobusem do Prahy, divadla ABC na představení Revizor 

pro žáky, kteří si zakoupili vstupenky, vznesené Mgr. Kličkovou bylo Radou SPOA 

zamítnuto. Informaci o vyřízení žádosti zašle předseda SPOA Mgr. Kličkové 

8. na základě zaslaného zápisu z Valné hromady SPOA na rejstříkový soud, byl SPOA 

obeslán s tím, že nemůže zápis z Valné hromady SPOA akceptovat, neboť je veden jako 

neaktivní a že je nutné doplnit potřebné dokumenty a údaje k tomu, aby se vše uvedlo do 

pořádku. Bylo zjištěno, že SPOA byl poslední záznam proveden ve školním roce 2016/ 2017 

a od té doby nebylo na soud doručeno žádné podání. S ohledem na stanovy SPOA a na lhůty 

soudu pro stanovení neaktivního spolku, byl od června roku 2021 veden SPOA jako 

neaktivní. V prosinci 2021 byl na soud odeslán zápis z Valné hromady SPOA, která se konala 



30. 11. 2021. Následně byl SPOA písemně obeslán a ze strany SPOA navázán jak písemný, 

tak osobní kontakt a doplněny všechny požadované doklady. Kompletní dořešení bylo 

provedeno v červnu 2022. SPOA má od té doby uveden statut aktivního spolku s názvem 

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z.s.   

 

 

 

 

V Plzni, dne 07. 10. 2022 

Zapsal: Ing. Vilém Schwab, předseda SPOA   

    

 

 

 

 

 

 


