
Zápisze schůze SRPŠ

SdruŽení rodičů a přátel školy pŤi Gymnaziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, se sídlem Svojsíkova

ulice 1 01 5/Ia, 41265 Litoměřice

Záryis z členské schůze sdružení konané dne27.11.2014

Přítomno: 12

Omluveni: 0

Nepřítomno: 6

Hosté: 0

(viz příloha: prezenční listina)

Program:

1. Přivítání,prezence, seznámení S programem

2. Seznam akcí provedených na GJJ v Litoměřicích,od 9l20I2 ďo I0l20I4

3. Předložení hospodďení SRPŠ ke dni 24.1I.2014

4. Návrh na rozpočet SRPŠ 20I4lI5

5. odsouhlasení členského příspěvku 300,-Kč a 100,-Kč na druhé dítě na GJJ

6. Hlasování o sloŽení Rady SRPŠ

7. Diskuze

8. Usnesení, závér

Adl)Jednání schůze SRPŠ zahqílapředsedkyně paní Petra ČemápŤívitánimvšech přítomných a

požádala o podepsáníprezenční listiny. Seznámila ostatní S programem schůze.

Ad2)Předsedkyně občanského sdruŽení rodičů a přátel školy pŤi Gymnáziu Josefa Jungmarrrra

v Litoměřicích, se sídlem Svoj síkova ulice 1 0 1 5/ Ia, 41265 Litoměřice, informovala zástllpce rodičů

o akcích provedených na GJJ v Litoměřicích od záŤi2012 do října 2014 v areálu GJJ v Litoměřicích

vedoucích ke zlepšení pracovního prostředí učitelů a podmínek pro výuku učitelů ažáka v celkové

částce 7.595.000,_ Kč.

V současné době, již gymnazium obdrželo od zŤizovatele 1.000.000,- Kč na podlahy ve škole (nová

lina ve tŤíďách, renovace hlavního schodiště od vstupu do budovy do 1. patra)



Dále bylo GJJ vyzváno zŤizovatelem (po upozomění na dezolátní stav šaten a prostorů nedůstojných

Žaků gymnázia) k podání projektu na rekonstrukci šaten (vyŤezání klecí, úpravy interiéru, nákup

šatních skříní Žríkům).

Dále je přislíbeno od zřizovatele školy, tím je Ústecký kraj 600.000,- Kč na vybudování laboratoře

chemie _ v současné době je již její budoucí podoba projednána s RNDr. Kohoutem, v nejbliŽších

dnech dostaneme návrhy učebny od firmy.

Ad3)Přítomným bylo předloženo hospodaření sdruŽení za předchozí školní rok. Bylo předloŽeno

vyúětoviíní , peněžní hotovost v pokladně a na účtu vedeném v Čsog. Ke dni 24.II.2Ol4 bylo přijato

II7.036,56Kč, vydiíno bylo 111.889,_Kč. Konečný zůstatek na účtu v Čsog je 5.147,56Kč a na

hotovosti v pokladně je zůstatek -802,-Kě. Součástí účtu je odsouhlasené proúčto vání penězz Česko-

německého fondu budoucnosti. Koordinátorem tohoto projektu je Mgr.Vomáčková Kateřina' ajedná
se o částku 25.000,-Kč.

Ada)Byl odsouhlasen návrh rozpočtu na školní rok 201412015. V příštím roce Se počítá s podporou

sportovních soutěŽí, znalostních soutěŽí, ale i s návštěvou kulturních avzdělávacích center. Jedná se

o částku přibližně 65.000,-Kč. Dále se počítá s proúčtováním peněz z Česko-německého fondu

budoucnosti. Koordinátorkou tohoto proj ektu j e Mgr.Vomáčková.

Ad5)Clenský příspěvek ve výši 300,-Kč na příští školní rok 2014-2015 byl všemi přítomnými

schválen.

Hlasování : přítomno : 12, nepřítomno : 6' pro členský příspěvek se vyjádřilo : 12, proti : 0

Ad6) Rada sdruŽení bude nadále pracovat ve sloŽení předseda: Petra Černá, místopředseda: olga
Kubelková, pokladník: Soňa Nykodymová. Bylo odhlasováno všemi přítomnými členy.

Ad7)Paní Petra Čemá přítomné informovala o Nadačním fondu GJJ v Litoměřicích (dále jen Fond),

který vstoupil do likvidace dne 13. 11 . 2OI3, kdy správní radarozhodla o jeho zéniku, vstupu Fondu

do likvidace a jmenovala likvidátora'V průběhu likvidace likvidátor postupoval v souladu s ust.$70 -

$75c z.č. 51311991 Sb. obchodního zákoníku a činil zákonem stanovené úkony ktomu, aby mohl

podat návrh navýmaz předmětného Fondu znadačního rejstříku. Likvidátor tak zejména zjistil stav

majetku a známé věřitele Fondu, dvakrát po sobě zveřejnil v obchodním věstníku rozhodnutí o
likvidaci Fondu spolu s výzvou věřitelům, projednal s oblastním archivem v Litoměřicích

zabezpečení archivu a dokumentů Fondu a získal potvrzení archivu, podal správci daně Žádost o



Souhlas s výmazem Fondu, připravil další zákonem stanovené podklady nutné pro podaní návrhu na

výmaz Fondu. V pruběhu likvidace likvidátor také vedl účetnictví Fondu, dbal o svěřený majetek

Fondu a podával v zákonem stanovených lhůtách daňová ptiznání FÚ v Litoměřicích. V této oblasti

likvidátor zejména:

o Převzal od Fondu účetnictví a vedlje dále

o Vypracoval účetní závěrku ke dni vstupu do likvidace tj. 13.1I.2013
o podaldaňové přiznání ke dni 3I.12.2013 včetně účetní závěrky
o podal daňové pŤiznáni ke dni ukončení likvidace včetně účetní závěrky
o podal daňové pÍiznáni ke dni výmazu Fondu včetně účetní závěrky

Ke dni vstupu do likvidace ěinil majetek Fondu částku ve výši 5.309,- Kč' která byla jako záIoha

Fondem vložena na zvláštní účet úschov likvidátora. Fond neměl žádné známé věřitele a na výzvu

zveřejněnou v obchodním rejstříku se žádný věřitel nepřihlásil' V průběhu likvidace vznikly náklady

ve výši 5.309,- Kč, na néž lystavil likvidátor řádnou fakturu, která přiložena ktéto zprávě.

K dnešnímu dni tak činí čistý majetkový zůstatek částku ve výši 0,_ Kč. Vyúčtovaní služeb

likvidátora proběhlo zpeněz SRPŠ ve výši 15.400,-Kč. Tímto zůstal GJJ v Litoměřicích majetek ve

výši 197.424,- Kč - movité věci (3xinteraktivní tabule) a software pro výuku, který byl dne

1.10.2013 darován Gymniíziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Dne 26.8.2014 byl Fond vymazán

znaďaěního rejstříku.

Ad8)V závěrujednání přislíbili všichni přítomní členové aktivní spolupráci pro sdružení a další

schůze Sdružení byla naplánována na duben 2015.

U,4" "(' ť ( L<o-Zapsala:

ověřila:

Petra Cemá

Soňa Nykodýmová

Příloha: Prezenční listina ze dne 27.II.2014


