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Diskuze o výši příspěvku SRDPŠ – odhlasován a schválen příspěvek
SRDPŠ pro rok 2016/17 ve výši 300 Kč na jednotlivce a 400 Kč pro
sourozence (platí pouze 1 sourozenec). Schválen postup, kdy budou
rodiče informováni o výši příspěvku, odsouhlasí jej a budou informováni
též o výběru tohoto příspěvku přes elektronické pokladny.
P. ředitel předložil návrhy k čerpání prostředků z příspěvků SRDPŠ.
Zhodnocení situace kolem zavedení systému výběru financí přes
elektronické pokladny.
Odhlasováno, že podpisová práva a možnost pravidelně hradit nutné
platby nejen z účtu určeného pro SRDPŠ, též pak z účtu pro DLT Osika
(vedeného u Waldviertel Sparkasse) bude mít nově p. ředitel ing. L. Možíš.
V nejbližší době proběhnou v bance nutné formality vedoucí ke změně
podpisových vzorů.
V souvislosti s platbami za DLT Osika bylo dohodnuto, že záležitosti, které
lze řešit trvalým převodním příkazem (jako např. platby za služby firmě
E-on), budou takto hrazeny.
Byla zhodnocena právě ukončená sezóna DLT Osika – jen hrubé odhady –
optimální obsazenost tábora, nastíněny možné opravy a problematické
záležitosti v rámci objektu a jeho vybavení – na základě konkrétních
připomínek a podnětů nového správce p. Kováříka. Podrobná analýza
finančních výsledků DLT by měla dle dohody přítomných proběhnout
v rámci další schůzky ca v listopadu 2016.
V souvislosti s činností (pozitivní hodnocení) p. Kováříka odsouhlasena
jeho odměna ve výši 5.000 Kč.
Odsouhlasena odměna ve výši 3.000 Kč paní Šimkové za odvedenou práci
pro SRDPŠ nad rámec její pracovní činnosti.
V novém školním roce zvolen výbor SRDPŠ – předsedkyně: Monika
Hrdinová, místopředseda: Marek Slavík; revizní komise: p. Růna, pí.
Nováková, pí. Svobodová, pokladník: pí. Marešová, výbor pro Osiku: p.
Možíš, pí. Hrubá, p. Beran, p. Charvát, p. Růna; členové širšího výboru: pí.
Hrdinová, p. Slavík, p. Možíš, p. Hrubá, pí. Marešová, pí. Míchalová, pí.
Šimonová.
Další setkání výboru SRDPŠ v rámci informativních schůzek k 1. čtvrtletí.

Zapsala: M. Hrdinová

