
Zápis 
z konání Valné hromady SRP při OA v České Lípě dne 14. dubna 2009 

 
 
Přítomni – členové výboru SRP při OA (dle prezenční listiny) 
Hosté – PhDr. Kabrna – zástupce ředitele OA 
 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Informace o čerpání příspěvků za období do 7. dubna 2009  
3. Informace o čerpání příspěvků v jednotlivých třídách 
4. Diskuse 
5. Úkoly 
6. Závěr 

 
 
1. Úvodem rozdala p. ing. Pokorná všem zúčastněným členům výboru SRP tabulkový 

přehled o čerpání prostředků SRP. 
2. Ing. Pokorná informovala členy o čerpání příspěvků za období do 7. dubna 2009. Příjmy 

ve školním roce 2008/2009 činí Kč 380.808,-- a výdaje k 7. dubnu 2009 činí celkem 
Kč 256.558,--. 

3. Dále bylo hovořeno o čerpání prostředků v jednotlivých třídách, kdy k tomuto slouží 
tabulka, která přesně ukázala, jaký má která třída zůstatek. Uvedená tabulka byla členům 
rozdána na začátku schůze a slouží k podání informací ve třídách. 

4. Do diskuse se přihlásila p. ing. Pokorná, která urgovala předání účetnictví od p. 
ing. Kuneše a to od r. 2006. Přes několikeré slovní výzvy do dnešního dne nebylo 
účetnictví ing. Pokorné předáno. V diskusi výbor navrhl oficiálně písemnou formou 
vyzvat ing. Kuneše k předání celého účetnictví ing. Pokorné a to v termínu do konce 
dubna 2009. Účetnictví musí být od roku 2006, včetně. Výzvou a jednáním byli pověřeni 
členové dozorčí rady p. JUDr. Divíšková, p. ing. Pokorná a předseda SRP p. Žalmanová. 
Dále hovořil PhDr. Kabrna, který krátce informoval výbor o prospěchu žáků na škole. 
Byly též zmíněny blížící se maturitní zkoušky a pohovořeno bylo krátce i o nastávajících 
státních maturitních zkouškách. Závěrem uvedl,l že se nedaří udržovat jednání Studentské 
rady. 

5. Hlavním úkolem, na kterém se výbor dohodl je získání účetnictví od ing. Kuneše. Na 
podzimním jednání výboru budou pověření členové dozorčí rady a předseda SRP 
informovat členy o výsledku. Dalším úkolem bude navržení a schválení nových členů do 
výboru SRP a dozorčí rady. 

6. Na závěr bylo konstatováno, že byla velmi nízká účast na Valné hromadě SRP při OA. 
 
 
 
Zapsala: Žalmanová Lenka 
               Předseda členského výboru SRP 
 
 
Prezenční listina 
Přehled čerpání prostředků 


