
Zápis z Členské schůze SRPŠ dne 8. 2. 2023

1. Představení cílů a účelu spolku, přivítání zástupce ředitele ZUŠ pana Maška – informoval o zájmu další
spolupráce a podpoře při vyhledávání dalších členů výboru.

2. Informace o činnosti SRPŠ - obsah činnosti, rozsah pomoci ZUŠ, informace o stanovách
3. Výbor se v letošním roce sešel, stanovil termín této členské schůze, potvrdil stanovy i pravidla pro

vybírání členských příspěvků, projednal aktuální žádosti o příspěvky.
4. Představení způsobu, kterým se zpracovávají žádosti od jednotlivých oborů, snaha používat finanční

prostředky rovnoměrně pro všechny obory. Pořizují se např. hudební nástroje, vybavení pro výtvarný
obor, příspěvky na výjezdy, zejména do zahraničí, plus mimořádné koncerty či pronájmy…

5. Finanční situace sdružení k dnešnímu dni = 528.110,- Kč na účtu u Fio banky.
6. Příjem činí především příspěvky do fondu SRPŠ, dobrovolné vstupné, sponzorské dary, ap.
7. Schválení příspěvku na školní rok 2022-23: minimálně 300,- Kč na rodinu a za všechny navštěvované

obory, odhlasováno.
8. Pan Havlík pošle vzor e-mailové zprávy pro rodiče, kde budou informace k platbě na účet SRPŠ. Ve

spolupráci s vedením ZUŠ rozešle škola
9. Příští jednání výboru bude v úterý 7.3. v 18h v salonku 218.

Liberec 9.2 2023

Lucie Nováková, zápis a komunikace
Radovan Havlík, předseda výboru SRPŠ
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