
Zápis z valné hromady občanského sdružení Rodinné centrum Komůrka, z.s., 

IČ 22743880 , se sídlem Za Sídlištěm 2100/10, Praha 4 - Modřany, PSČ 14300 

 

I. Členská schůze byla zahájena 4. 5. 2022, v 20:00 hod., v Komůrce – Palmetová, Praha 12 

– Komořany. 

Přítomni za radu spolku: Linda Špronglová 

  Klára Petráčková  

Přítomní členové spolku – Žaneta Bendová a Viktorie Beranová 

Pro nedostatek přítomných členů by byla členská rada usnášení neschopná, členská schůze byla tedy 

odložena na 21.00 hodin. 

II. Členská schůze byla opět zahájena ve 21:00 hodin za přítomnosti 4 členů sdružení dle 

jednacího řádu byla nyní členská schůze usnášení schopná, mohla se tedy řádně konat. 

Zapisovatelkou pro tuto členskou schůzi byla jednomyslně ustanovena Klára Petráčková 

Program: Klára Petráčková zahájila členskou schůzi v 21:00 hodin a uvítala všechny přítomné a 

přednesla program členské schůze.  

Následně proběhlo hlasování dle programu. 

1) Návrh - z důvodů zvýšení cen za energie a tím i na provoz domečku bylo odsouhlaseno 

zvýšení ceny nájemného – 150Kč/hod členi spolku, 200Kč/hod nečeleni/veřejnost.  

Poslední navýšení proběhlo na podzim roku 2018. 

Hlasování o návrhu proběhlo s výsledkem: pro 100 % přítomných, proti nikdo, zdržel se 

hlasování nikdo. Návrh byl jednoznačně přijat. 

 

2) Návrh – nastavení nového e-mailového účtu pro ukládání sdílených dokumentů a kalendáře 

rckomurka@gmail.com, jako primární byl zachován e-mail komurka12@email.cz 

Hlasování o návrhu proběhlo s výsledkem: pro 100 % přítomných, proti nikdo, zdržel se 

hlasování nikdo. Návrh byl jednoznačně přijat. 

 

3) Diskuze 

a) Doplnit na web do popisu objektu Komůrky možnost opékání při příznivém počasí ( ne 

sucho) 

b) Nové aktivity v Komůrce  

Zpívánky – prostory pronajaty za cenu 200Kč/hod, nutná omluva do 8:00 ráno, pokud 

kurz neproběhne (souvisí s nutností vpuštění do prostor) 

Angličtina pro děti – kurz zastřešen Komůrkou, domluvit cenu a finanční ohodnocení 

lektorky 

UA maminky – probíhá jednání s paní Beťákovou o možnostech zapůjčení prostor pro 

dětskou skupinku UA dětí, do konce srpna bez úplaty, od září příspěvek na provoz. 

c) Začátek nových kroužků již v polovině září hned po Pohádkovém lese, nutné rozpočítat 

počet lekcí a aktualizovat cenu kurzovného na webu 

d)  V novém školním roce jsou v plánu 2 kurzy Batolátek a Prťavá dílnička. Hrátky s Batolátky 

budou věkově smíšené. 
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e) Program na další období roku 2022  

23. 5. Malování kamínků 

27. 8. Oslava dne dětí na Točné a Letní kino v Komůrce 

9. 9. Oslava založení Komůrky 

11. 9. Pohádkový les – motiv 12 měsíčků 

Bez termínu – Drakiáda, Lampiónový průvod, Zdobení 

perníčků, Víly vily věnce 

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších dotazů do diskuze, byla členská schůze ukončena ve 22:10 hodin. 

Zapsala: Klára Petráčková  

Podpisy přítomných členů RC Komůrka: 

 

 

 

 

 

 


