
 

 

 

 

 

 

Zápis z Valné hromady Spolku pro podporu partnerství Brno - Stuttgart 

ze dne 28.11.2019 od 16.00 hodin 

na Základní škole Jasanová 2, Brno - Jundrov 
 

Přítomno :  2O                       Celkový počet :  

Valná hromada je usnášení schopná 
 

Program: 
•Zahájení 

•Zpráva o činnosti spolku 

•Hospodaření, revizní zpráva 

•Změny ve vedení Výkonného výboru spolku 

•Členské příspěvky 

•Přijetí nových členů 

•Oslavy 30 let spolupráce 

•Různé 

•Diskuze 

•Závěr 

 

Ad 1 

Mgr. Přemysl Jeřábek přivítal členy Valné hromady. 

 

Ad 2 

P. Jeřábek seznámil přítomné s programem Valné hromady a promluvil o činnosti spolku. 

Přednesl zprávu o činnosti spolku od poslední Valné hromady, zhodnotil práci za uplynulý rok. 

Spolek má školám napomáhat v navazování partnerství, důležité je hledat partnera podle 

zájmových aktivit škol, prioritou nemusí být stejný typ školy.  

V květnu 2019 proběhly oslavy 30 let spolupráce měst v Brně (viz bod 7). 

Říjnový výjezd do Stuttgartu byl zhodnocen kladně, čeští účastníci výjezdu byli pozváni  

do škol ve Stuttgartu a snažili se navázat nové kontakty. Program pro spolek byl zajímavý. 

Hana Naništová byla ve Stuttgartu o týden dříve na konferenci spolku a zajišťovala předběžně  

rozřazení českých zástupců  škol do škol stuttgartských. 

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti spolku. 

 

 

 



Ad3 

Paní Romana Mlynářová přednesla Zprávu o hospodaření Spolku. 

Předsedkyně revizní komise Jaroslava Brnická seznámila přítomné s revizní zprávou 

a bylo konstatováno, že všechny doklady jsou v pořádku. Doklady jsou k nahlédnutí u paní 

účetní Romany Mlynářové. 

Valná hromada bere na vědomí Zprávu  hospodaření za rok 2018.  

 

Ad 4  

Předseda spolku P. Jeřábek seznámil přítomné se změnou ve výboru spolku. Předsedkyní 

spolku bude od 1. 1. 2020 Hana Naništová, dosavadní členka výboru. 

 

Ad 5 

Účetní spolku Romana Mlynářová předala přítomným členům faktury k zaplacení členských 

příspěvků na rok 2020 

 

 

Ad 6 

Valná hromada nepřijímá na této schůzi žádné nové členy. 

 

Ad 7 

Oslavy 30 let spolupráce Brna a Stuttgartu a zároveň existence Spolku pro podporu partnerství 

škol Brno – Stuttgart proběhly ve dvou fázích, v květnu v Brně, v říjnu  

ve Stuttgartu. Bylo konstatováno, že oslavy proběhly důstojně. V Brně proběhla konference 

v prostorách Otevřené zahrady, dalšími akcemi byly akademie v kulturním sále Semilasso, 

přijetí u primátorky paní Markéty Vaňkové, plavba lodí po Brněnské přehradě. Také podzimní 

program ve Stuttgartu byl dobře připraven. 

Tématem diskusí obou spolků byly otázky další spolupráce, například společných projektových 

témat, vytvoření společné webové stránky. 

Pan předseda spolku poděkoval představitelům Magistrátu města Brna za celkovou pomoc při 

organizaci oslav. 

 

Ad 8 

Paní J. Brnická promluvila o existenci Německého kulturního spolku, který má sídlo na ulici 

Jana Uhra 12 v Brně a je možné zde navštívit zajímavé akce. 

 

Ad 9 

V diskusi proběhla debata o konkrétní realizaci spolupráce a nastávajících problémech.  

V poslední době žáci a jejich rodiče mají malý zájem o účast na partnerství se školami 

ve Stuttgartu. Na vině je mimo jiné celková politická situace v Evropě, obava z teroristických 

útoků, celková neklidná situace v zahraníčí.  

 

Ad 10 

Pan Přemysl Jeřábek poděkoval všem přítomným za účast a končil schůzi Valné hromady. 

 



 

 

Usnesení: 

Valná hromada bere na vědomí a schvaluje: 

•Zprávu o činnosti spolku 

•Zprávu o hospodaření 

•Revizní zprávu 

 

 

 

 

Zapsal : Mgr. Přemysl Jeřábek 

 

Ověřila : Mgr. Hana Naništová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


