
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  RODIČŮ A 

PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK (dále jen OPS) 

 

 

Datum:      8. 10. 2015, 15.00-16.00 hod 
Přítomni:    Mgr. Bryndová Dana, Bučková Kamila, Knopf Josef,  Mgr. Maňáková Lea, Czabe Leo,  

 Mgr.  Eva Kučerová 
Omluveni: Mgr. Tamara Kaňáková,  Nováková Vítězslava, Bc. Srovnalová Vilma , Doležel Vincenc 
Neomluven:   
 
Program: 

1. Úvod 
2. Příprava podkladů pro zřízení provozování ohlašovací a koncesované  živnosti pro OPS dle 

živnostenského zákona (zák č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění) 
3. Uplynutí funkčního období člena správní rady 
4. Různé 
5. Závěr 

 
 
Ad.1   Ředitelka OPS  přivítala přítomné. 
  
Ad.2  Členové OPS se shodli na zřízení ohlašovací a koncesované živnosti pro  OPS za správní  

poplatek ve výši 1000,- až 1500,- Kč a v této souvislosti zároveň  projednali  přípravu podkladů 
pro podání těchto žádostí. Jedná se o následující tři žádosti:  

 

 Ohlášení živnosti volné pro české právnické osoby  
Pro ohlášení volné živnosti provedli přítomni výběr vhodných volných živností ze seznamu živností 
uvedených v Příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Jedná se o následující volné živnosti: 
 
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů 
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a  
     konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 
47. Zprostředkování obchodu a služeb 
48. Velkoobchod a maloobchod 
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
 
 

 Ohlášení řemeslné živnosti pro české právnické osoby 



Ze seznamu řemeslných živností uvedených v Příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. byla přítomnými 
vybrána „Hostinská činnost“. Zřízení této živnosti vyžaduje garanci odpovědného zástupce s odbornou 
způsobilostí pro hostinskou činnost. Tato garance byla předběžně projednána s panem Markem 
Motáněm, který splňuje podmínky odborné způsobilosti. 
 

 Žádost o koncesi pro české právnické osoby  
Ze seznamu koncesovaných živností uvedených v Příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. byl přítomnými 
vybrán předmět podnikání:„Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů 
získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ 
 
Úkol: P. Bučková a P. Maňáková podají  žádosti o výše uvedené živnosti a koncesi na Obecním 
živnostenském úřadě ve Šternberku. K žádostem doloží originál zřizovací listiny OPS a doklad o 
volbách statutárního orgánu OPS. 
 
Ad. 3    V tomto roce končí tříleté funkční období členovi správní rady O.p.s. Leo Czabemu. Členové 
O.p.s. odsouhlasili jeho opětovné členství. 
 
Ad. 4  Pan Knopf informoval přítomné o své návštěvě akce „Věda před radnicí“ v Chebu. Již devátý 
ročník akce se odehrál  na chebském náměstí  před místní radnicí a pořádalo ji zdejší gymnázium. Na 
stanovištích, která obsluhovali studenti gymnázia, byly demonstrovány nejrůznější procesy z oblasti 
přírodních věd. Pedagogové studentům  pomáhali a dělali dohled. Akce měla dva hlavní důvody – 
oživení historického centra a popularizace přírodovědných oborů mezi mládeží, ukázat, že mohou být 
zábavné, že se jich nemusí obávat a že stojí za to je studovat. 
 
Více na: https://www.youtube.com/watch?v=fks1BjRvZ7k 
 
Pan Knopf přednesl návrh, že by obdobná akce mohla být uspořádána i ve Šternberku v prostorách 
bývalého augistiniánského kláštera. Prvotní vize návrhu je prezentace škol z Olomouckého kraje, téma 
zatím blíže neupřesněno.  
 
Úkol: členové OPS si promyslí návrh pana Knopfa, na příští schůzi budou návrhy prodiskutovány 
 
Ad. 5    Datum příštího jednání OPS bude upřesněno.  
 
 
 
 
Šternberk  dne 9.10.2015 
 
Zapsala:  Lea Maňáková 


