Zápis
ze zasedání výboru
občanského spolku „Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa“
se sídlem Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01
dne 24.11.2016 v 16:00, na adrese sídla
_________________________________________________________________________________
Žitavská 2969, Česká Lípa 16:30
Jednání výboru navázalo na jednání valné hromady, nebylo proto svoláno řádnou pozvánkou. Předseda
přivítal v 16:00 přítomné členy výboru a zahájil zasedání. Předseda konstatoval přítomnost všech členů
tj. konstatoval usnášeníschopnost výboru.
Ing. Karel Lusk požádal přítomné členy k vyjádření, zda souhlasí s jednáním výbory bez řádné
pozvánky. Všichni členové výboru vyjádřili svůj souhlas a vzdali se tak práva na řádné svolání výboru.
Jednání se zúčastnili:
Ing. Karel Lusk, Mgr. Helena Paszeková, Bínová Iveta, Mgr. Pavlíčková, Mgr.Pavlíčková, Dominika
Holubová
1. Kontrola usnášeníschopnosti
Na základě prezenční listiny z jednání valné hromady konané před jednáním výboru předseda
konstatuje, že na jednání výboru je přítomno 100% členů výboru a tento je tudíž usnášeníschopný.
Zasedání výboru vede v souladu s jednacím řádem jeho předseda Ing. Karel Lusk. Zapisovatelem byla
zvolena Mgr. Helena Paszeková. Hlasování bude prováděno zvednutím ruky.
2. Projednání jednotlivých žádostí o čerpání z fondu členských příspěvků
Výboru OS byl předložen seznam žádostí o příspěvky - požadavky na čerpání. Předseda občanského
sdružení předal slovo zástupci školy paní Mgr. Paszekové. Ta seznámila přítomné členy s podrobnostmi
jednotlivých žádostí.
Seznam těchto žádostí s vyčíslením částky je uveden v příloze.
Přítomní členové hlasovali ve všech případech PRO. Navržené žádosti byly proto schváleny 100% hlasů
přítomných členů výboru.
Celková schválená částka k proplacení činí 6 353,-3. Ukončení zasedání
Předseda výboru konstatoval vyčerpání všech témat a s ohledem na absenci dalších návrhů k diskusi
jednání výboru ukončil.

Ing. Karel Lusk
Předseda výboru občanského sdružení

Mgr. Helena Paszeková
zástupce školy v registrovaném spolku

Žádosti o finanční příspěvky – 24. 11. 2016
1. P. Krejčová – doprava na seminář k CHO
432 Kč
2. P. Tulková – ceny pro vítěze Přírodovědný klokan
289 Kč
3. P. Tulková – doprava na semináře k BiO
1 785 Kč
4. P. Tulková – akce přírodovědného kroužku 1381 Kč + 966 Kč + 1500 Kč
!!!! ze sponzorského daru p. Vladimirovové

Celkem: 6 353 Kč
Pozn. : vyplaceno z trezoru – vybraných peněz 1. roč., při předání čl. příspěvků

