Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 14. 6. 2010
Přítomní:
Viz prezenční listina: rr140610_pl.pdf
Program schůze:
1. Předložení návrhu programu
2. Vyhodnocení úkolů z předcházející schůze RR
3. Stav na účtech a pohledávky a závazky a konečné vyúčtování maturitních plesů 2010 a
schválení platby OSA
4. Informace k rozpočtu pro školní rok 2010/2011
5. Kopírovací zařízení od spol. Robinco
6. Různé – diskuse
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a předložil ke schválení program schůze RR program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. RR byla informována o splnění úkolů z předcházející schůze RR a to dokončení vyúčtování
maturitních plesů 2010, kde scházelo vyúčtování nákladů na OSA. Částka za autorské honoráře OSA
činí 31 794,- Kč – zaplacení poplatku OSA v uvedené výši bylo jednomyslně odsouhlaseno.
3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho závazky a
pohledávkami - stav účtu k 14. 6. 2010 je 324 623,35 Kč a stav pokladny je ke stejnému datu 36 283,Kč. V závazcích RR již nefiguruje částka za úhradu pokuty pojišťovně Kooperativa, která byla díky
úspěšnému jednání zástupců RR, zejména ing. Hammerbauera snížena na konečnou výši 16 000,- Kč
a byla v plné výši uhrazena z peněžitého daru předchozí statutární zástupkyně RR.
4. RR se rozhodla, že podrobný rozpočet na rok 2010 – 2011 bude projednán až za účasti zástupců
nových prvních ročníků.
5. S ohledem na dosavadní spolupráci s dodavatelem kopírovacích služeb společností Robinco, bylo
RR odsouhlaseno prodloužení smlouvy s uvedeným subjektem, avšak pouze do konce roku 2010 a za
změněných podmínek, které zahrnou pouze náklady na servis a tisk a nikoli splácení přístroje.
6. Různé
Termín následující schůze RR byl domluven na 20. 9. 2010 v 18:00
Závěry schůze - shrnutí:
A. RR odsouhlasila úhradu nákladu na OSA výši 31.794,- Kč.
B. Bude uzavřena dočasná smlouva (do konce r. 2010) na řešení kopírky pro studenty.
C. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 14. 6. 2010 v 18:00 ve
sborovně školy

Zapsal:
Ing. Martin Quant – jednatel
Správnost ověřili:
Ing. Petr Hammerbauer – jednatel

Martina Pekařová - ekonom

