
 

Zápis 

 ze schůze výboru Klubu přátel GFP Neratovice konaný dne 5. května 2015 

Program: 

1. Na Majáles bylo odsouhlaseno objednání 120 malých koláčků, 70 ks koláčů velkých a 1 ks 

koláče s nápisem 25 let GFP a nákup perníčků. 

2. Dále bylo odsouhlaseno proplacení nájemného za TOI TOI do 2500,- Kč, na akci Majáles. 

3. Poskytnutí příspěvku na skákací hrad ve výši 1900,- Kč bylo zamítnuto. 

4. Bylo apelováno na rodiče, aby více podporovali studenty při sběru starého papíru, protože ½ 

z prodeje jde do třídního fondu. 

5. Pro oktavány bylo odsouhlaseno zakoupení skříněk – 5 modulů 10x300 á 5227,- Kč bez DPH. 

V ceně není zahrnuta doprava. 

6. Byl odsouhlasen nákup tubusů pro maturanty a kloboučky s logem pro primány. 

7. Byl odsouhlasen příspěvek maturantům na nákup občerstvení a květin maturitní komisi do 

výše 4732,00 Kč. 

8. Členové výboru byli informováni o představení Jeptišky v divadle Na Fidlovačce, které se 

koná ve středu 27. května 2015. 

9. Hospodářka Klubu p. Pirklová podala vysvětlení, proč bylo vloženo 71 tis. Kč z maturitního 

plesu na účet Klubu dne 24. 3. 2015. 

10. Byla podána informace o zrušení starých dispozičních práv v KB a zajištěno na dobu 1 roku 

bez poplatkové vedení účtu. Za rok se ušetří 2028,- Kč. Byly zneplatněny přístupy k účtu       

p. Liškové a p. Neumitkové. 

11. Byl zamítnut návrh na zviditelnění Klubu při nákupu vybavení, vyvěšením tabule na danou 

třídu, s finančním vyčíslením akce. 

12. Bylo odsouhlaseno pozvání p. ředitele Mgr.  Jinocha na příští schůzi výboru Klubu od 16 

hodin. 

13. P. Hašlarová podala zprávu o nutnosti zahájení příprav na úpravu názvu Klubu a s tím 

spojených prací podle zákona č. 89/2012 Sb.  

14. Na příští schůzi výboru bude provedena kontrola Hospodaření Klubu přátel GFP Neratovice. 

15.  Bylo diskutováno, ale nebylo nalezeno shody, na úpravu webových stránek, kde by byl 

„Strom přání“. Zde by si jednotliví profesoři mohli napsat přání na zakoupení pomůcek pro 

jednotlivé předměty, které by byly hrazeny sponzory či z finančních prostředků Klubu přátel.  

16. Diskuse 

17. Závěr 

Příloha: prezenční listina 

Zapsal: Ing. R. Hoffmannová 

Ověřovatel zápisu: 

Místopředseda: Ing. R. Hoffmannová 

V Neratovicích dne 5. května 2015   


