Zápis
ze zasedání výboru
občanského spolku „Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa“
se sídlem Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01
dne 3.3.2016 v 16:00, na adrese sídla
_________________________________________________________________________________
Žitavská 2969, Česká Lípa 16:00
Předseda přivítal v 16:00 přítomné členy výboru a zahájil zasedání. Předseda konstatoval přítomnost
všech členů tj. konstatoval usnášeníschopnost výboru.
Jednání se zúčastnili:
Ing. Karel Lusk, Mgr. Helena Paszeková, Dominika Holubová, Bínová Iveta, Mgr. Pavlíčková
Omluvili se:
1. Kontrola usnášeníschopnosti
Na základě prezenční listiny 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
členů výboru.
Celková schválená částka k proplacení činí 16934,-Ing. Karel Lusk vyplatil k rukám Mgr. Paszekové částku 16934,-- (z přijatých členských příspěvků –
viz bod 3)
3. Informace o výběru členských přáíspěvků
Zástupkyně školy informovala přítomné členy o částkách vybraných v jednotlivých třídách jako členské
příspěvky. Byl konstatován 100% výběr ve všech třídách kromě VIII.B, která se rozhodla neplatit a V.A,
kde příspěvek uhradilo 13 členů.
Celkem bylo vybráno na členských příspěvcích 75880,--. Částku převzal Ing. Karel Lusk a vyplatil z ní
schválené požadavky na čerpání dle bodu 2. Částka převzatá pro vklad na bankovní účet spolku činí
58946,--.

4. Návrh na přerozdělění financí třídám
Ing. Karel Lusk informoval přítomné členy výboru o zůstatku na bankovním účtu ve výši 69885,38.
Spolu s částkou 58946,-- činí disponibilní zůstatek 128831,38.
Výbor schválil návrh pro valnou hromadu na přerozdělení této částky formou příspěvku jednotlivým
třídám a to ve výši 150 korun na žáka ve třídě, který uhradil členský příspěvek. Celková částka
k přerozdělení by tak měla činit cca 63 000,-Ing, Karel Lusk byl pověřen informováním členů valné hromady v rámci pozvánky na valnou hromadu.
5. Valná hromada 16.4.2015
Předseda výboru byl pověřen svoláním valné hromady na termín 14. 4. 2016 s minimálně
následujícím programem:
-

Výroční zpráva za rok 2015 – zpráva o činnosti (přípravou dokumentu byl pověřen Ing.
Karel Lusk)
Schválení návrhu na přerozdělení financí dle bodu 4. tohoto dokumentu.

6. 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

Přílohy:

Seznam žádostí o financování
Výběr členských příspěvků

Mgr. Helena Paszeková
zástupce školy v občanském sdružení

Vážení kolegové.
Dovoluji si Vás touto cestou informovat o stavu vybraných členských příspěvků našeho spolku
„Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa“. Ke dni 3.3.2016, kdy se konalo jednání

výboru byl registrován 100% tní výběr ve většině tříd. Výjimku tvoří třída VIII.B, která se
rozhodla nevyužít členství ve spolku a třída V.A., kde příspěvek uhradilo 13 členů.
Celkový disponibilní zůstatek našeho spolku činí ke dni 3.3.2016 Kč 128 831,-- . Výbor
se usnesl na návrhu opětovného jednorázového příspěvku jednotlivým třídám, který si tímto
dovoluji předložit valné hromadě.
Výbor navrhuje vlané hromadě schválit usnesení následujícího znění:
„Třídám bude poskytnuta jednorázová finanční podpora ve výši Kč 150,-- na každého platícího
žáka. Podpora musí být užita výhradně ve prospěch studentů, kteří uhradili členský příspěvek
a v souladu s podmínkami poskytování příspěvků občanských spolkem. Částky budou předány
třídním učitelům, kteří následně provedou vyúčtování a zdůvodnění čerpání mimořádné
jednorázové podpory.“
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na pravidelnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek
14.4.2016 od 16:00 ve sborovně Gymnázia Česká Lípa. Oficiální pozvánku včetně návrhu
výroční zprávy zašlu v průběhu tohoto týdne.
S úctou

Ing. Karel Lusk

