Zápis ze schůze SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N. Ze dne 23.4.2008:
Přítomni: Ivana Ullmannová, Šárka Kosinová, Iva Hetešová, Vít Rakušan, Miroslava Kováříková,
Vladimír Mařas, Olga Gráttová
Omluven: Borek Tichý
Program:
1. úvod
2. hospodaření SRPDŠ za rok 2007: na webu ZUŠ bude zveřejněn graf příjmů a výdajů za
rok 2007 a rozpis poskytnutých příspěvků jednotlivým souborům a oddělením ZUŠ.
Veškeré poskytnuté příspěvky byly řádně schváleny a vyúčtovány. Kompletní doklady o
hospodaření SRPDŠ jsou pro členy SRPDŠ při ZUŠ k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ u
p.Kosinové.
3. jednotlivé žádosti o příspěvky SRPDŠ na rok 2008: všechny předložené žádosti byly
řádně vyplněné a požadavky odpovídaly schváleným pravidlům (nejméně polovinu nákladů
na ubytování a stravu hradí sami žáci). V případě pořízení triček pro taneční oddělení bude
SRPDŠ hradit celou částku, protože trička zústávají v majetku SRPDŠ a budou využita
pouze k vystoupení TO.
Všechny předložené žádosti byly jednohlasně schváleny a po uskutečnění musí být
vyýčtovány podle skutečnosti.
4. komorní orchestry: jako zástupce komorních orchestrů se schůze zúčastnil pan Vladimír
Mařas. Bylo doporučeno, aby komorní orchestry využily všech dostupných možností získání
grantů. Podklady již byly poskytnuty p.Čivrné. V případě pořízení kostýmů nebo doplňků
pro orchestry je nutné určit osobu, která bude za kostýmy zodpovídat, protože zůstanou
majetkem SRPDŠ. Členové KO budou zálohově přispívat poloviční částkou. Žádost o
příspěvek SRPDŠ na pořízení kostýmů byla schválena v bodu 4.
5. schválení odměny za vedení účetnictví SRPDŠ: účetnictví SRPDŠ vede p.Kosinová.
Protože již v minulém školním roce výrazně narostl objem zpracovávaných účetních
dokladů, doporučila rada SRPDŠ, aby tato práce byla finančně ohodnocena. Jednohlasně
byla schválena odměna 1000 Kč měsíčně, tedy 12 000 Kč ročně. Tato odměna bude
poskytnuta zpětně od září 2007.
6. příspěvek SRPDŠ na školní rok 2008-2009 zůstává nezměněn, tedy 100 Kč na každé dítě
za školní rok. Zaplacení tohoto příspěvku je podmínkou členství v SRPDŠ a možnosti
čerpání výhod plynoucích z tohoto členství.
Zapsala: Mgr.Ivana Ullmannová
V Jablonci n.N., dne 23.4.2008

