
 
 

 
 

Valná hromada Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart 
24. 6. 2021 

Základní škola Jasanová 2, Brno - Jundrov 
 

Zápis z Valné hromady Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart, 
 
konané dne: 24.6.2021, Základní škola, Jasanová 2, Brno - Jundrov 
 
Přítomni: viz. Prezenční listina 
 
Program: 
 
1. Zahájení 
  Mgr. Hana Naništová předsedkyně Rady Spolku pro podporu partnerství     Brno - Stuttgart, zahájila 
schůzi a přivítala přítomné členy Rady a členy Spolku. 
 
2. Volba mandátové komise a následná volba Rady Spolku 
Mandátová komice – Mgr. Oherová, Mgr. Heimová – pro: 14, proti: 0, zdrželi hlasování: 2 
Rada spolku:  
Hana Naništová: pro 15, 1 se zdržel 
Milena Kubátová: pro 16 
Přemysl Jeřábek: pro 15, 1 se zdržel 
Lenka Cupalová: pro 15, 1 se zdržel 
Kateřina Míčová: pro 15, 1 se zdržel 
Rada spolku odsouhlasila:  
Hana Naništová – předseda Spolku: pro 3, zdržel se hlasování 1 
Milena Kubátová – místopředseda Spolku: pro 4 
 
3. Zpráva o činnosti Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart 
Mgr. Hana Naništová přednesla zprávu o činnosti spolku – vzhledem k epidemiologické situaci byly 
všechny společné akce zrušené, probíhala pouze on-line komunikace. 
Průběžně se doplňovaly webové stránky Spolku pro podporu partnerství Brno - Stuttgart,:  
https://schulpartner-stuttgart-brno.eu/ 
10.12.2020 proběhla schůzka Rady, kde bylo domluveno odložení Valné hromady. 
V květnu 2021 proběhla on-line schůzka s Mgr. Kudělkou (Naništová, Klusoňová). Byl vznesen návrh 
zapojit se do on-line konference, které by se zúčastnila všechna partnerská města, jednacím jazykem 
by byla angličtina, téma: Jak se vypořádali učitelé, rodiče a děti s on-line vyučováním. 
    
4. Hospodaření a revizní zpráva 
Všem přítomným byla podána podrobná analýza hospodaření Spolku. Hospodaření a revizní zpráva 
byla odsouhlasena – pro: 16 
Revizní komise  ve složení J. Brnická, M. Plevová, I. Baierová zkontrolovala. 
Volba revizní komise: Jarmila Brnická : pro: 16 
                                    Ivana Baierová: pro 15, 1 se zdržel hlasování 
                                    Marie Plevová: pro 15,1 se zdržel 
Dostali jsme dotaci od MMB 60.000Kč na kalendářní rok 2021. Probrány možnosti využití dotace – 
výjezd, prezentace spolku… 

https://schulpartner-stuttgart-brno.eu/


Podán návrh, aby byly odpuštěny členské příspěvky na rok 2021 – pro:16. Členské příspěvky na rok 
2020 jsou zaplacené, vystoupilo Gymnázium z uměleckou profilací Brno-Komín a ZŠ nám.Republiky.    
 
5. Přijetí nových členů 
Momentálně nepřijímáme žádného nového člena. 
 
6. Závěr a diskuse 
Pouť smíření bude 31.7.2021, pozvána bude Martina Thiele. Zahájení Meeting Brno bude 26.7.2021, 
program zatím není znám. Bez účasti studentů. 
Nabídka aktivit p. Zakhari-přeposlán email 
Byly předány publikace o Brně – dárek pro německé partnery 
Poděkování Mgr. Naništové za udržování kontaktu s německou stranou, poděkování MMB za 
podporu. 
Poděkování Mgr. Jeřábkovi, který zvládl překlenovací období. 
 
Bylo připraveno bohaté občerstvení a proběhla diskuse mezi jednotlivými členy spolku a hosty. 
 
     
                                                Za Radu Spolku:          Mgr. Hana Naništová, předsedkyně spolku 
 
 


