Zápis z jednání plenární schůze RSG
10/11/2009
Přítomni

372 členů RSG dle prezenčních listin

Plenární schůze RSG byla usnášení schopná. Prezenční listiny a výsledky hlasování jsou uloženy u tajemníka
RSG. Plenární schůze se konala ve třídách, stanovisko HV RSG sdělili zástupci tříd v HV RSG.

1. Přijetí nových členů RSG
V souladu se stanovami podali písemnou přihlášku do RSG rodiče nových studentů ve třídách 1A, 1PAB, kteří
ještě nebyli členy RSG. Seznam nových členů je uložen v kanceláři školy v dokumentaci RSG včetně přihlášek.
K datu konání plenární schůze uhradili členské příspěvky všichni noví členové.
Hlasování :

pro návrh :

371

proti návrhu :

0

zdrželi se :

1

Usnesení :
⇒ Plenární schůze přijetí nových členů odsouhlasila.

2. Průběžný stav hospodaření od 1/1/2009 do 30/9/2009
Plenární schůze byla seznámena se stavem hospodaření RSG. Přehled hospodaření od začátku roku 2009 je
přílohou zápisu.
Usnesení :
⇒ Plenární schůze RSG bere zprávu o průběžném stavu hospodaření na vědomí.

3. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2010
Plenární schůze projednala ceník za ubytování na chatách v Rokytnici na kalendářní rok 2010. Úprava cen byla
provedena v roce 2009, pro rok 2010 zůstává ceník beze změn.
Hlasování :

pro návrh :

371

proti návrhu :

0

zdrželi se :

1

Usnesení :
⇒ Plenární schůze schválila pro rok 2010 ceník v této podobě:
ceny pro letní sezónu (květen – říjen)
děti členů RSG studující na GNbk
členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí

zdarma (za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)
120,- Kč
140,- Kč
160,- Kč

ceny pro zimní sezónu (listopad – duben)
děti členů RSG studující na GNbk
členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí

zdarma (za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)
140,- Kč
160,- Kč
180,- Kč

zapůjčení chaty pro školy a jiné organizace
v zimním období
v letním období

cena smluvní, nejméně však 6.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
cena smluvní, nejméně však 4.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)

pronájem apartmánu v chatě čp. 102
zima
léto

310,- Kč za lůžko
210,- Kč za lůžko

4. Výše členských příspěvků a výše mimořádného členského příspěvku za pobyt
dětí na chatách v roce 2010
Pro rok 2010 byly plenární schůzí schváleny členské příspěvky ve výši 400,- Kč ročně. Částka je splatná
jednorázově na začátku školního roku v primě a v prvním ročníku vyššího gymnázia na celé období nižšího, resp.
vyššího gymnázia.
Výše mimořádného členského příspěvku za každý den pobytu dítěte člen RSG na chatách v Rokytnici zůstává ve
stejné výši jako minulý rok a činí 120,- Kč.
Hlasování :

pro návrh :

371

proti návrhu :

0

zdrželi se :

1

Usnesení :
⇒ Plenární schůze RSG schvaluje členský příspěvek ve výši 400,- Kč ročně, členský příspěvek se platí ve
dvou splátkách v primě za první 4 roky a v 1A a v kvintě za další 4 roky.
⇒ Plenární schůze RSG schvaluje mimořádný členský příspěvek ve výši 120,- Kč za každý den pobytu
dítěte na chatě RSG.

5. Nákup nového softwaru
Členům RSG byla prostřednictvím zástupců v HV RSG přednesena žádost ředitele školy o poskytnutí finanční
podpory škole ve výši 80.000,- Kč na nákup nového softwaru do počítačové učebny.
Hlasování :

pro návrh :

370

proti návrhu :

1

zdrželi se :

1

Usnesení :
⇒ Plenární schůze RSG schvaluje poskytnutí finanční podpory škole na nákup nového software.

Zapsala: Mgr. Ilona Drahotová
Schválil: Ing. Vladimír Dvořák

Přílohy:
1. průběžný stav hospodaření
2. prezenční listiny

