Zápis z jednání Sněmu delegátů RSG
Termín:

úterý 1/11/2016, 17,00 – 19,30 hod.

Přítomni:

Miloslav Klíma (1PA), Pavlína Kopečková (1PB), Stanislav Příbramský (2SA), Tomáš
Prokeš (2SB), Vlastimil Mrázek (3TA), Veronika Marková (3TB), Viktória Kubíčková
(5QB), Libor Malý (6XB), Martina Prášilová (8OB), Monika Štekrtová (2A), Petr Dlouhý
(3A), Josef Touš (4A)

Omluveni:

Pavlína Furgaláková (4KA), Markéta Tomčíková (4KB), Ivana Jeníková (5QA), Alena
Pavlíčková (6XA), Jitka Hošková (7MA), Jaroslav Jakubal (7MB), Jana Follerová (8OA),
Jiří Kuhn (tajemník)

Hosté:

Ing. arch.Jaroslav Janoušek, Mgr. Michal Hrstka, Mgr. Ilona Drahotová

Sněmu delegátů se účastnilo 12 delegátů, sněm byl usnášeníschopný.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Noví členové SD RSG
Činnost předsednictva od minulého SD
Informace o revizích na chatách
Informace o stavu seníku v Rokytnici
Brigády na chatách
Informace o placení členských příspěvků k 30.9.2016
Informace o sporu se Spartakem
Nové směrnice RSG
Volby do školské rady
Čerpání rozpočtu 2016
Žádost Studentského Parlamentu o příspěvek na Majáles 2017
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Projednání ceníku pro rok 2017 za pobyt na chatách
Podněty z řad rodičů
Žádost členky paní Šlechtové o vrácení příspěvku
Prosba školy
Pravidla používání transparentního účtu
Výroční zpráva školy
Diskuze, ostatní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předsedkyně RSG přivítala přítomné delegáty. Konstatovala, že SD RSG je usnášeníschopný a dala
hlasovat o programu jednání, který byl delegátům rozeslán spolu s dalšími pracovními materiály.
Program byl jednohlasně schválen.

1. Noví členové Sněmu delegátu RSG
Sněmu delegátů se představili zástupci tříd prima A a prima B, kteří byli zvoleni na třídních členských
schůzích v září 2016:
Miloslav Klíma
Pavlína Kopečková

1PA
1PB

Zástupce třídy 1A nebyl dosud zvolen, volba proběhne na třídní členské schůzi v listopadu 2016.

Závěr:
1.
2.
3.
4.

Sněm delegátů bere na vědomí volbu členů RSG ve třídách 1PA a 1PB.
Volba zástupce 1A proběhne v listopadu (rodičům předsedkyně zaslala informační email)
Předseda RSG předá novým členům SD kontakty na členy RSG z jejich tříd.
Noví členové SD se seznámí se svými povinnostmi dle stanov.

2. Činnost Předsednictva od minulého SD
Předsedkyně informovala SD o výsledcích jednání předsednictva, které se od posledního SD sešlo
třikrát.
Akce, smlouvy, činnost Předsednictva RSG:
- uzavření pojištění odpovědnosti volených členů spolku
- uspořádání přednášky pro studenty 5QAB + 1A a pro širokou veřejnost na téma Sociální sítě a
digitální stopa (škola děkuje)
- návštěva chat v Rokytnici,
- představení RSG na třídních schůzkách nových studentů
- projednání směrnic a rozpočtu na rok 2017
- založení datové schránky
Závěr:
1.

SD bere informaci paní Prášilové na vědomí

3. Informace o revizích na chatách
Jsou zajištěné pravidelné revize komínů, hromosvodů, tlakových nádrží, hydrantu, plynových kotlů.
Dokumentaci vede paní Hejduková, která též sleduje termíny – objednává revize. Chybí nám revize
rozvodů elektřiny budov a drobných elektrospotřebičů, dle zprávy paní Hejdukové revizní technik chaty
již navštívil, ale revize zatím nemáme.
Dle sdělení revizního technika se musíme připravit na výměnu obou kotlů na chatách cca do 2-3 let.
Nevyhovuje revize komínu na chatě čp. 100. Paní Prášilová nechala vypracovat cenovou kalkulaci na
opravu komínu, která je 17.001,-Kč.
Závěr:
1.
2.
3.

Paní Hejduková zajistí další návštěvu revizního technika přes elektro.
Pokusíme se zajistit, aby oprava komínu proběhla ještě před topnou sezónou. Paní
Hejduková po dohodě s panem Hrstkou domluví termín na opravu komínu.
SD bere na vědomí informaci o končící životnosti kotlů

4. Informace o stavu seníku - stodoly v Rokytnici
Seník v Rokytnici je v havarijním stavu, oslovili jsme pana arch. Janouška (člena revizní komise), zda by
nám v dané věci nepomohl najít nejvhodnější řešení. Pan Janoušek zaslal dotaz do muzea v Jilemnici,
zda by stavbu nevyužili. Prostřednictvím muzea se přihlásil pan Matějka s myšlenkou rozebrání,
transferu a znovupostavení stavby na pozemku, který zakoupil s jinou roubenou stavbou, zájem má
rovněž Kolínské muzeum, které by stavbu umístilo ve skanzenu v Kouřimi.
Závěr:
1. SD schválil záměr rozebrání, transfer a znovupostavení stavby na náklady pana Matějky
nebo muzea. Paní Prášilová pověřila pana Janouška, aby pokračoval v jednání s panem
Matějkou i muzeem v Kolíně. Pan Janoušek zkontaktuje paní Osifovou a JUDr. Sedlatého

k zajištění účetní a právní stránky zamýšlené věci. Po zjištění všech pravidel a možností
proběhne schválení dispozice se stodolou dotčeným orgánem RSG. (pro: 12, proti: 0,
zdržel se: 0)

5. Brigády na chatách
Pan Hrstka informoval SD o první brigádě, která byla zaměřena na drobné opravy a druhé brigádě úklidové, která proběhne tento víkend zároveň i s naší pomocí opravit odtokový žlábek u chaty.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc.
Pan Hrstka zmínil i zhoršující se stav lůžkovin.
Závěr:
1. SD RSG bere na vědomí zprávu o brigádách
2. SD na svém dubnovém zasedání projedná možnost a nutnost zakoupení lůžkovin – do
rozpočtu na rok 2017 zatím nedáváme.

6. Informace o placení členských příspěvků k 30.9.2016
Paní Hejduková vypracovala stav plateb k 30.9.2016. K tomuto datu nemají v 1A a 1PB zaplaceni dva
členi, v 5QA zatím neuhradilo 24 členů a v 5QB zatím neuhradilo 10 členů. Třídní učitelé dotčených tříd
informovali studenty o platbě, kterou je nutné provést co nejdříve.
Závěr:
1. Paní Hejduková vypracuje seznam neuhrazených příspěvků k 31.10.2016 a paní Prášilová
pošle informaci zástupcům tříd, tak aby mohli případně upomenout členy na třídních
schůzkách.

7. Informace o sporu se Spartakem
Po osobní schůzce pana Kuhna, paní Prášilové, pana Příbramského, JUDr. Sedlatého se zástupci
Spartaku a jejich právním zástupcem jsme dospěli ke shodě pokračovat mimosoudně k dohodě o výši
nájemného pozemků, které má pronajaty Spartak Rokytnice, a.s.. Soudní spor byl odložen na listopad.
Ve snaze najít společné řešení, jsme si vyměnili několik emailů s nabídkami.
Předsedkyně se rozhodla předložit SD poslední konečnou nabídku Spartaku a to se základní cenou
nájmu 7,50Kč/m2/rok, která podléhá valorizaci + doplňkovou cenu nájmu definovanou jako roční
poplatek za věcná břemena na pozemku ve výši 40tisíc/rok, která nepodléhá valorizaci, s tím, že
Spartak akceptoval naše navýšení pronajímané výměry. Celkem tedy nabízené roční nájemné je
139.323,-Kč/rok (10,50Kč/m2). Dlužné nájemné za minulé roky by doplatil Spartak do výše 139.323,Kč/rok. Byly by uzavřeny dvě smlouvy jedna nájemní a druhá, kde budou další podmínky smluvního
vztahu (např. zajištění pitné vody). Předsedkyně navrhla ukončení soudního sporu.
Závěr:
1. SD schválil nabízenou výši nájemného – celkem tedy 139.323,-Kč/rok, souhlasí
s doplatkem za minulé roky (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
2. SD souhlasí s uzavřením nových smluv (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

3. SD nesouhlasí s ukončením soudního sporu, souhlasí pouze s jeho dalším odročením až
do doby uzavření nových smluv a vyrovnání závazku (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1)
4. Předsedkyně požádá JUDr. Sedlatého, aby připravil návrh smlouvy i ostatních smluvních
podmínek. SD navrhuje zvážit věcná břemena, zvláště pak jejich případné zrušení při
ukončení činnosti nájemce a rovněž vrácení pozemků do původního stavu při ukončení
nájmu či činnosti nájemce.

8. Nové směrnice RSG
Předsednictvo doporučuje ke schválení SD nové směrnice pro účtování majetku a podepisování
dokumentů a příkazů do banky. Nové směrnice byly projednány s paní Plachou a paní Osifovou.
Závěr:
1. SD schvaluje nové směrnice bez připomínek (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

9. Volby do školské rady
Za nezletilé studenty navrhujeme pana Plaňanského – dosavadního člena Rady školy a pana Klímu
Miloslava. Volby proběhnou během třídních schůzek.
Závěr:
1. Zástupci přenesou tuto informaci do tříd. Volební lístky předají rodičům na třídních
schůzkách třídní učitelé, kteří je seznámí se způsobem hlasování.

10. Čerpání rozpočtu 2016
Paní Prášilová okomentovala stav rozpočtu k 30.9.2016. Zdůvodnila překročení plánovaných položek a
požádala o úpravu rozpočtu pro rok 2016.
Překročena byla položka výdajů - plyn – vždy záleží na sezóně, položka ostatní služby byla překročena
z důvodu poplatku za soudní spor, který schválil SD, položka startovné a zápisné je překročena
z důvodu uspořádání přednášky pro studenty a rodiče Předsednictvem RSG, položka dar na stipendia
byla též přečerpána.
Úprava rozpočtu pro rok 2016: navýšení položky plyn na 130.463,-Kč, navýšení položky ostatní služby
na 15.000,-Kč, navýšení položky startovné a zápisné na 65.000,-Kč a položky dar na stipendia na
82.900,-Kč. Opravu komínu bude možné provést v rámci rozpočtu 2016. Příjmy byly upraveny na
skutečnost. Rozpočet je téměř vyrovnaný.
Závěr:
1. SD schvaluje dosavadní čerpání i úpravu rozpočtu do konce roku 2016 (pro: 12, proti: 0,
zdržel se: 0)

11. Žádost studentského parlamentu o příspěvek na Majáles 2017
Paní Prášilová přednesla žádost předsedkyně studentského parlamentu o mimořádný příspěvek
v maximální výši 50 tisíc a to z důvodu 10. ročníku Majálesu a snaze oslovit nějakou známější kapelu.
Závěr:

1. SD schvaluje příspěvek v maximální výši 50.000,-Kč s tím, že se studenti musí snažit získat
maximum sponzorských darů a grantů, které doloží při žádosti o příspěvek (pro: 12, proti: 0,
zdržel se: 0)

12. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Paní Prášilová předložila ke schválení rozpočet na rok 2017, který vypracovala s paní Osifovou.
Navýšeny jsou některé položky z důvodu předpokládané úhrady právních služeb a akcí pořádaných
RSG. V rezervě je částka, kterou nám má Spartak doplatit po podepsání smluv.
Závěr:
1. SD schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017 a využití rezervy pro případný nákup
úpravny vody na obě chaty (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

13. Projednání ceníku pro rok 2017 za pobyt na chatách
Předsednictvo navrhuje zachovat stávající ceník.
Závěr:
1. SD schvaluje ceník pro rok 2017 za pobyt na chatách (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

14. Podněty z řad rodičů
Předsednictvo dostalo podnět z řad rodičů na úpravu schodů tak, aby neklouzaly a podnět na
zakoupení košů na tříděný odpad.
Závěr:
1. Pan Hrstka informoval SD, že schody budou ošetřeny zdrsněnou protiskluznou páskou na
úklidové brigádě tento víkend.
2. Pan Hrstka změří prostor pro koše a s paní Hejdukovou je objednají.

15. Žádost paní Šlechtové o vrácení příspěvku
Paní Šlechtová (2A) žádá o vrácení příspěvku z důvodu podmínečného vyloučení jejího syna.
Závěr:
1. SD se shodl, že se příspěvek vrací pouze z důvodu odchodu studenta na jinou školu a to
z důvodu zániku členství. Paní Šlechtová je stále členem a dítě studentem, RSG přispívá i
na jiné akce, než jaké má zakázány podmínečně vyloučený student. Příspěvek RSG škole
je využíván i na nákupy učebnic a další zlepšení materiálních podmínek školy, z nichž mají
následně prospěch všichni studenti. K vracení příspěvku není důvod.
2. Paní Prášilová bude informovat paní Šlechtovou

16. Prosba školy
Prosba školy o pomoc zajištění doprovodu na exkurze a soutěže z řad rodičů + kuchaře na chaty +
zdravotníky + instruktory.

Zajištění exkurzí na zajímavých pracovištích, vedení prací SOČ a maturitních prací (výzkum, vědecké
ústavy, vysoké školy či společnosti s rozvojovým oddělením.
Závěr:
1. Zástupci tříd požádají rodiče ve své třídě, zda by něco z výše jmenovaného nebylo v jejich
silách

17. Pravidla používání transparentního účtu
Paní Drahotová vysvětlila nutnost platit na transparentní účet dle pokynů školy. Situace se zlepšuje, ale
není stále ideální. Je důležité používat u plateb VS, SS a poznámku.
Závěr:
1. Zástupci tříd požádají rodiče ve své třídě, aby se snažili dodržovat požadované údaje
2. Dne 21.10.2016 se ve škole konala provozní porada věnovaná pravidlům používání
transparentního účtu. Dle vnitřní směrnice budou rodiče o platbě informováni emailem.

18. Výroční zpráva školy
Paní Drahotová informovala SD o zveřejněné výroční zprávě na webu školy.
Závěr:
1. SD bere na vědomí a přenese informaci do tříd

19. Diskuze, ostatní
SD se zabýval dílčími problémy souvisejícími s činností RSG a součinností RSG a školy. V průběhu
jednání byly projednány tyto otázky:



nefunkční počítače – škola šetří peníze a připravuje záměr zmodernizovat počítačovou učebnu,
která je na tom nejhůře
kvalita výuky IVT, zakoupení učebnic, které se nepoužívají – vzhledem k pokročilému času se SD
neshodl, jak v uvedených bodech postupovat, určitě se k uvedenému vrátíme
na dalším zasedání

20. Příprava třídních členských schůzí
Třídní členské schůze RSG se konají v úterý 15/11/2016 od 17,30 hod. Delegáti SD přenesou do tříd
tyto informace a závěry jednání SD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace o zamýšleném daru seníku – jeho rozebrání, transfer a postavení na jiném místě
Informace o placení členských příspěvků (týká se tříd 1PAB, 1A a 5QAB)
Volby do školské rady
Úprava rozpočtu na rok 2016 a schválený rozpočet na rok 2017
Schválení stávajícího ceníku pro pobyt na chatách pro rok 2017
Informace o probíhající dohodě se Spartakem

7. Prosbu školy o zajištění doprovodu, kuchaře, instruktory. Zajištění exkurzí, vedení SOČ a
maturitních prací.
8. Pravidla používání transparentního účtu
9. Zveřejněná výroční zpráva

Zapsal:

_________________ Martina Prášilová

Ověřila:

_________________ Mgr. Ilona Drahotová, Stanislav Příbramský

V Nymburce dne 2/11/2016

Martina Prášilová _____________________________

