Zápis z jednání HV RSG – materiál pro jednání HV RSG
22/4/2008
Program :
1. Daně a účetnictví 2007, výroční zpráva o hospodaření RSG za rok 2007.
2. Rozpočet na rok 2008 a návrh na využití daru RSG škole pro studenty čtyřletého a vyššího
gymnázia
3. Rekonstrukce střechy na chatě RSG v Rokytnici nad Jizerou
4. Personální změny v HV RSG
5. Příprava plenární schůze RSG
přítomni
omluveni
neomluveni
další přítomní

19 členů HV RSG dle prezenční listiny
Robert Fritzl
Ing. Jaroslav Vrána
RNDr. Jiří Kuhn, tajemník, RNDr. Martin Lébl, předseda revizní komise, Ing. Lenka
Osifová, účetní RSG

HV RSG byl usnášení schopný.
Ověřovatelé zápisu:

pan Jeník a pan Dobiáš

Dr. Krumpolec přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Program byl schválen. Všemi přítomnými.
__________________________________________________________________________________________
1. Daně a účetnictví 2007, výroční zpráva o hospodaření RSG za rok 2007
Výroční zprávu dostali členové HV RSG před jednáním HV RSG. Předseda Dr. Krumpolec
informoval o odeslání daňového přiznání na finanční úřad. Dr. Lébl seznámil HV RSG se závěry
revizní komise.
Změny a doplnění z diskuse HV RSG:
Do zprávy byly doplněny úroky za rok 2007, byly opraveny odkazy na přílohy – datace.
Závěr:

HV RSG souhlasí s obsahem výroční zprávy o hospodaření RSG za rok 2007 s odsouhlasenými doplňky a změnami a doporučuje ji plenární schůzi RSG ke schválení.

Hlasování:

19 pro,

0 se zdrželi,

0 proti

Zpráva s doplňky a opravami je přílohou zápisu č.1.
2. Rozpočet na rok 2008
Členové HV RSG projednali návrh rozpočtu na rok 2008.
HV RSG projednal možnosti využití částky 100 000,- Kč pro studenty nižšího gymnázia. Ředitel
školy Dr. Kuhn navrhl použít částku na nákup učebnic pro tercie a kvarty. HV RSG doporučil
s čerpáním této částky vyčkat až po výběrovém řízení na dodavatele opravy střechy.
Předseda HV RSG informoval o žádostech, které byly doručeny po zpracování návrhu
rozpočtu. Navrhl jejich schválení s tím, že budou financovány z rozpočtové rezervy.
Studentský parlament
Prof. Štěrbová
Prof. Trtíková

20 000,- Kč
800,- Kč
17 000,- Kč

na pořádání studentského majálesu 1/5/2008
na diplomy pro děti – Ekoden
na podporu činnosti debatní ligy

Závěr:

HV RSG souhlasí s návrhem rozpočtu RSG na rok 2008 a doporučuje ho plenární schůzi RSG
ke schválení s těmito změnami:
Z rozpočtové rezervy bude uvolněno celkem 30 800,- Kč takto:
20 000,- Kč na pořádání studentského majálesu 1/5/2008
800,- Kč na diplomy pro děti – Ekoden
10 000,- Kč na podporu činnosti debatní ligy

Hlasování:

19 pro,

0 se zdrželi,

0 proti

3. Rekonstrukce střechy na chatě č.p. 100 v Rokytnice nad Jizerou
Rekonstrukce spočívá ve výměně střešní krytiny z alukrytu na pásový plech a úpravy krovů
v místnosti „bažina“ tak, aby vikýře byly dále od sebe. Právě ty způsobovaly hlavní komplikace
a zatékání. Dr. Kuhn seznámil HV RSG s ekonomickou rozvahou akce:
RSG získalo dotaci od KÚ na rekonstrukci střechy ve výši 120 000,- Kč. Tato dotace musí být
využita v roce 2008. Spolu s rozpočtovou rezervou je k dispozici celkem cca 515 000,- Kč.
Projekt na rekonstrukci přislíbil Ing. Kulhánek, termín – do konce května 2008.
Podle předběžné rámcové kalkulace ing. Kulhánka je na akci třeba počítat s 750 000,- Kč.
Diskuse z HV RSG:
HV projednal možné způsoby financování rekonstrukce. Přiklonil se k názoru rekonstrukci
neodkládat a v letošním roce ji provést. Pro uskutečnění tohoto záměru stanovil tento postup:




Závěr:

Projednat s ing. Kulhánkem uspíšení zpracování projektové dokumentace.
Projednat s SÚ v Rokytnici a správou KRNAP krytinu střechy.
Vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.
Svolat HV RSG do konce června a projednat další postup v závislosti na výsledcích
výběrového řízení.

Dr. Kuhn bude jednat s Ing. Kulhánkem s cílem zkrátit termín dodání projektové dokumentace
a zjistí požadavky SÚ Rokytnice.
Dr. Kuhn zpracuje výzvu k podání nabídek na realizaci stavby, před rozesláním firmám
ji zkonzultuje s Ing. Zárybnickým.
HV RSG jmenoval komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Jiří Jeník, Ing. Luděk Zárybnický
Zárybnický, Jarmila Kračmarová
Dr. Kuhn svolá HV RSG po vyhodnocení nabídek na dodavatele.

4. Personální změny v HV RSG
Členství v HV RSG ukončil na vlastní žádost z pracovních důvodů MUDr. Pěnička, zástupce
třídy 6XA. Na jeho místo je navržena paní Ivana Lukavcová
Ke změně došlo i ve třídě 1PB, kterou bude zastupovat paní Stanislava Horáčková.
V HV RSG končí zástupci tříd 4A - paní Blanka Zadražilová, oktáva A – pan Jaroslav Vrána,
oktáva B – pan Robert Fritzl. Předseda HV RSG pan Krumpolec a ředitel školy Jiří Kuhn
poděkovali zástupcům rodičů z maturitních tříd za práci v HV RSG.
Dnem maturitní zkoušky končí funkční období stávajícího předsedy Dr. Krumpolce. Ředitel
školy poděkoval Dr. Krumpolcovi za spolupráci po celou dobu jeho funkčního období.
V souvislosti s ukončením funkčního období je nutné učinit tyto kroky:
Zvolit nového předsedu HV RSG.
Změnit podpisové vzory k účtu v ČSOB v Nymburce.
Změnu statutárního orgánu oznámit do ČSOB Kolín a změnit i zde podpisové vzory.
Oznámit změnu statutárního orgánu na pojišťovnu.

Závěr:

HV RSG kooptoval jednohlasně paní Ivanu Lukavcovou za sextu A a paní Stanislavu
Horáčkovou za primu B.
HV RSG zvolil jednohlasně jako nového předsedu pana Vladimíra Dvořáka.
HV RSG pověřil nového a stávajícího předsedu k provedení potřebných administrativních
úkonů v bankách a v pojišťovně.

5. Generální dohoda
Ředitel školy seznámil HV RSG s obsahem textu tzv. generální dohody. Dohoda upravuje
některé postupy, pro které škola potřebuje souhlas zákonných zástupců nezletilých studentů.
Texty jsou připraveny u TU, kteří je rozdají k podpisu během třídních schůzek.
Závěr:

HV RSG vzal informaci ředitele školy na vědomí.

6. Příprava plenární schůze RSG
Z projednávaných bodů HV RSG bude plenární schůzi předloženo ke schválení:
1. výroční zpráva o hospodaření za rok 2007
2. návrh rozpočtu na rok 2008
Zástupci HV RSG budou ve třídách informovat o volbě nového předsedy.

Zapsal dne 23/4/2008:

RNDr. Jiří Kuhn

___________________________

Zápis ověřili:

Miloš Dobiáš

___________________________

Jiří Jeník

___________________________

