Zápis z jednání předsednictva RSG
Termín:

sobota 3.9.2016, 10,00 – 13,30 hod.

Přítomni:

Prášilová (8MB) – předsedkyně RSG, Příbramský (2PA) – místopředseda RSG, Prokeš
(2PB), Mrázek (3SA), Marková (3SB), Štekrtová (2A), Dlouhý (3A),
Kuhn – tajemník RSG

Omluveni:

---

Nepřítomni: --Předsednictvo RSG bylo usnášení schopné.
Program:
1. Prohlídka obou chat, seníku a pozemků RSG, revize
2. Informace o sporu se Spartakem.
3. Směrnice RSG
4. Projednání návrhu rozpočtu na Majáles 2017 - příspěvěk RSG
5. Rozpočet na rok 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předsedkyně RSG přivítala přítomné členy předsednictva tentokrát na výjezdním zasedání na chatách
v Rokytnici nad Jizerou. Konstatovala, že předsednictvo RSG je usnášení schopné a dala hlasovat o
programu jednání. Program byl jednohlasně schválen.
1. Prohlídka obou chat, seníku a pozemků RSG
Předsednictvo si prohlédlo obě chaty, včetně kotelny, poznali jsme pokoj zvaný „žumpa“ a vůbec
všechny místnosti obou chat. Seník jsme si prohlédli též, jeho stav je špatný. Seník je zařazen na
mapce KRNAPu, jako významný objekt.
Seznámili jsme se s plánem revizí, který vypracovala paní Hejduková.
Závěr:
•
•

•

Chybí elektrorevize a revize drobných elektro zařízení. Paní Hejduková poptává revizního
technika.
P. Dlouhý doporučuje v rámci pravidelných revizí komínů ohlídat správné provedení revize
včetně prohlídky vnitřku celého komínového tělesa. Revize komínů proběhne do začátku
zimní sezóny. Objednávku zajišťuje paní Hejduková
Na seník si necháme vypracovat posudek statika a poté se dohodneme na dalším postupu.
Peníze na jeho opravu nejsou a rozpočet RSG podobnou investici neunese pravděpodobně
ani v budoucnu. Cílem je odstranění seníku a zabránit tak možnému ohrožení žáků i
kolemjdoucích turistů.

•

•

Do zimní sezony je nutné vyměnit bojler. V rozpočtu jsou na jeho výměnu vyčleněny peníze.
Výměna proběhne během podzimní brigády, jako dodavatel bude oslovena prodejna elektra
v Rokytnici.
RSG požádá pana Hrstku, aby se během podzimní brigády ošetřily trámy na chatě čp. 100
proti červotoči.

2. Informace o sporu se Spartakem.
Ředitel školy informoval předsednictvo o probíhajícím sporu se Spartakem, ve kterém nás zastupuje
JUDr. Sedlatý. Spartak se proti platebnímu rozkazu o zaplacení dlužného nájemného odvolal a náš spor
míří k soudu. Termín jednání je na 23.9.2016. Pan ředitel zkontaktoval Spartak s žádostí o sjednání
schůzky před termínem jednání u soudu. Předsednictvo Spartaku souhlasilo, čekáme na její termín.
Závěr:
•
•

Schůzky se Spartakem se zúčastní p. Kuhn, paní Prášilová a pan Příbramský a pokusí se
zajistit mimosoudní dohodu.
O postupu ve věci bude tajemník a předsedkyně RSG bez prodlení informovat předsednictvo.

3. Směrnice RSG.
Informace předsedkyně o dvou směrnicích. Vytvořili jsme Směrnici „Odpisový plán dlouhodobého
majetku“ a „Kompetence a podpisové záznamy“. Směrnice byly zkonzultovány s paní Plachou z revizní
komise a paní účetní Osifovou.
Závěr:
•

Předsednictvo souhlasí se směrnicemi a předloží je Sněmu delegátů ke schválení.

4. Projednání návrhu rozpočtu na Majáles 2017 – příspěvek RSG.
Na žádost předsedkyně doručila slečna Šafránková ze studentského parlamentu návrh rozpočtu na
Majáles 2017 s uvedením konkrétních sponzorů. Studenti na příští rok žádají o příspěvek ve výši
50.000,-Kč, s odůvodněním, že se jedná o 10.ročník a studenti chtějí oslovit nějakou známější kapelu.
Paní předsedkyně vysvětlila, že v minulých letech studenti příspěvek nečerpali (i když ho RSG mělo
v rozpočtu), protože si sehnali finanční prostředky a granty od jiných sponzorů.
Závěr:
•

•

Předsednictvo souhlasí s částkou 30.000,-Kč s možností čerpání až na částku do 50.000,-Kč.
Peníze od RSG budou použity pouze v případě, že se studentům nepodaří sehnat jiné
sponzory.
Informaci sl. Šafránkové předá předsedkyně.

5. Rozpočet na rok 2017
Předsedkyně RSG paní Prášilová informovala předsednictvo o finanční situaci RSG. Hlavní příjmy
plynou z příspěvků od rodičů, ubytování na chatách a pronájmu pozemků Spartaku. Vzhledem
k problémům s úhradou nájmu od Spartaku, bude obtížné tvořit rezervu i v dalších letech. I přesto

chceme dál podporovat studenty, školu a akce. Nejcennější jsou z pohledu školy prostředky pro
stipendijní fond, pro podporu žákovských akcí a pro cestovné učitelů na školní exkurze.
S ohledem na stanovy, je třeba navýšit některé položky rozpočtu, tak aby předsednictvo mohlo bez
problémů schválit nečekaný příspěvek pro studenty nebo přednášku pro rodiče.
Závěr:
•

Do rozpočtu 2017 navrhujeme zařadit položku – akce pro rodiče (20.000,-Kč), navýšit dar na
stipendia na částku 90.000,-Kč, položku podpora soutěží na částku 40.000,-Kč a položku
pojištění o 7000,-Kč (nově sjednané pojištění odpovědnosti).

Zapsali:

_________________

Martina Prášilová a Jiří Kuhn

Ověřil:

_________________

Stanislav Příbramský

V Nymburce dne 3/9/2016

Martina Prášilová

_____________________________

