SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL KOLÍNSKÉHO GYMNÁZIA
Žižkova 162, 280 31 Kolín III

Zápis z jednání výboru SRPKG dne 6. dubna 2017
Schůzka:

od 16.00 hod. v budově gymnázia

Přítomni:

13 členů dle prezenční listiny, 4 omluveni, účetní, host (PaedDr. Ivo Zachař)

Průběh jednání:
1) Přivítání nových členů sdružení, kontrola kontaktních údajů
2) Zpráva o finanční situaci SRPKG
od poslední schůzky bylo z větších položek proplaceno:
knihy do školní anglické knihovny ................................................................................. 9 631 Kč
příspěvek výtvarnému kroužku ....................................................................................... 5 000 Kč
příspěvek na ples maturitním třídám celkem .................................................................. 6 000 Kč
dárkové poukázky – knižní ................................................................................................ 900 Kč
odměna pomocnému vyučujícímu IT za 1. pol ............................................................... 4 250 Kč
odměna za vedení ekologického kroužku za 1. pol ........................................................ 4 250 Kč
odvedená daň z odměn.................................................................................................... 1 500 Kč
cestovné – sportovní + zeměpisné soutěže celkem ......................................................... 2 132 Kč
členský příspěvek Asociace sport. školních klubů............................................................. 500 Kč
pronájem atletického stadionu ........................................................................................ 3 300 Kč
anglické divadelní představení – kostýmy a kulisy ........................................................ 3 200 Kč
nové razítko Spolku ........................................................................................................... 440 Kč
Ke dni 6. 4. 2017 jsou disponibilní zdroje
Účet u KB .................................................................................................. 221 266,22 Kč
Z toho je 88 000Kč zůstatek příspěvků na kopírování a 10 000 Kč třídy VI od Vodosu – viz níže

Pokladna ............................................................................................................. 4 962 Kč
Disponibilní zůstatek .................................................................... 123 266,22 Kč
Ke dni 31.12.2016 proběhla kontrola účetnictví, inventarizační zápis stejně jako
podrobnější údaje jsou nahlédnutí u účetní SRPKG Ing. Lucie Krymlákové

3)

Změna názvu SRPKG
Dne 14. 2. 2017 bylo doručeno Usnesení Městského soudu v Praze, kde je dosavadní SRPKG zapsáno jako
Spolek. Spisová značka L 67599, IČO 05812135. Stanovy jsou k nahlédnutí na stránkách SRPKG.
Za spolupráci na tomto bodě velice děkuji MUDr. Mgr. Ditě Mlynářové, MUDr. Filipovi Neumannovi a
PaedDr. Ivo Zachařovi.

4)

Co nepatří do odpadu
Byl vyslechnut příspěvek MUDr. Věry Beranové, třídního zástupce VI. – třída vyhrála soutěž vyhlášenou
firmou VODOS s názvem Co nepatří do odpadu a vyhrála 10 000Kč + 50 000Kč
Na účet Spolku zatím poslána první částka, ta bude přesměrována na účet třídy, který byl založen ke spoření na
maturitní ples. Stejně tak bude postupováno i v případě doručení druhé části výhry.

5)

Diskuse
V diskusi jsme vyslechli důvody přestávky ve vaření v týdnu 3. – 7. 4. 2017. Pro nemoc kuchařek nebylo
v silách zbývajícího personálu (1 kuchařka) zajistit obědy pro studenty gymnázia.

6)

Příští schůzky
Termín příští schůzky byl stanoven na15. 6. 2017 od 17:00 s místem setkání v restauraci Vespa.
Příští řádná schůzka výboru SRPKG by měla být několik dní před třídními schůzkami na podzim 2017.
Velké poděkování všem rodičům za příspěvky do SRPKG

V Kolíně dne 6. 4. 2017

Zapsala: MUDr. Michaela Zugarová

