
 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vachkova 941 v Uhříněvsi 
 

 

ZRUŠENÍ  SPOLKU 
 

 

Vážení rodiče žáků Základní školy Praha 10, Vachkova 941, a její přátelé, 

 

výbor spolku „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vachkova 941 v Uhříněvsi“, IČ 

04990234, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 65433, (dále jen „Spolek“), Vám tímto oznamuje, že:  

 

odpadly důvody, pro které byl spolek založen, tj. zejména zprostředkovávat finanční pomoc 

rodičů škole na obstarání hygienických potřeb pro děti a na školní akce (Den dětí, Mikulášská 

nadílka, Bubenická dílna, Kouzelník apod.), neboť dle školou učiněných zjištění lze tuto 

pomoc realizovat příspěvky poskytnutými rodiči přímo škole (tzn. nikoli již nutně 

prostřednictvím spolku). V záležitostech řešených dříve prostřednictvím spolku se rodiče 

mohou obracet přímo na vedení školy. 

 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost výbor spolku navrhuje, aby byl spolek zrušen. Na 

provozování spolku bez potřeby jeho existence je marně vynakládán čas i úsilí členů výboru 

(pravidelné organizování schůzí spolku i schůzí výboru, pořizování zápisů ze schůzí, vedení 

účetnictví spolku, sepisování listin a jejich vkládání do sbírky listin v obchodním rejstříku 

apod.) a též finanční prostředky členů výboru (na pořizování výpisů z rejstříku trestů, 

ověřování podpisů na čestných prohlášeních pro obchodní rejstřík apod.). 

 

K tomu, aby mohl být spolek úspěšně zrušen, je zapotřebí změnit stanovy tak, že se do nich 

vloží následující článek upravující zrušení spolku: 

 

„IX. 

Likvidační zůstatek 

V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členské schůze. Likvidační zůstatek po provedení 

likvidace bude rozdělen mezi členy spolku rovným dílem.“ 

 

 

Výbor spolku žádá každého člena spolku, aby kontaktoval třídního pedagoga svého 

dítěte a podepsal obě listiny (listinu přítomných a listinu o hlasování) potřebné k tomu, 

aby mohl být spolek zrušen. 

 

 

Za Vaši dosavadní účast na schůzích spolku a včasné hrazení členských příspěvků Vám 

děkujeme. 

 

 

V Praze Uhříněvsi dne 8.11.2022 

 

 

předsedkyně spolku 


