
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  RODIČŮ A 

PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK (dále jen OPS) 

 

 

Datum:      23.2.2017, 15.00-16.30 hod 

Přítomni:    Mgr. Tamara Kaňáková,  Nováková Vítězslava, Bučková Kamila,  Mgr. Dana   

                           Bryndová,  Mgr.  Eva Kučerová, Czabe Leo, Mgr.  Maňáková Lea,  

  

Omluveni: Mgr. Zuzana Vyjídáková 

Neomluven:   

 

Program: 

1. Úvod  

2. Posouzení obecně prospěšných společností po účinnosti občanského zákoníku a povinnosti 

k evidenci tržeb 

3. Vyhodnocení hospodaření OPS v minulém roce a hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2016  

4. Projednání žádostí o poskytnutí finanční podpory ze zdrojů OPS – hlasování o žádostech 

5. Uplynutí funkčního období členů správní a dozorčí rady 

6. Inforamce ředitelky gymnázia  

7. Různé 

8. Závěr 

 

Ad.1 Ředitelka OPS  přivítala přítomné. 

 

Ad.2 Ředitelka OPS seznámila přítomné se znaleckým posudkem právničky Mgr. Anny Lajčíkové o  

             postavení obecně prospěšných společnostech v souvislosti s tím, že Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) v § 3080 bod 163. zrušuje zákon č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a sám obecně prospěšné společnosti nijak neupravuje. 

Z posudku vyplývá, že existence již založených obecně prospěšných společností tímto  není 

dotčena a není třeba stávající OPS transformovat na ústav, nadaci nebo nadační fond. 

Z posudku dále vyplývá, že provozování Svatomartinské slavnosti nepodléhá povinnosti 

evidence tržeb. Posudek  je přiložen v příloze tohoto zápisu 

 

Ad.3  Předsedkyně správní rady OPS p. Nováková  seznámila přítomné s hospodařením OPS.  

K tomuto dni bylo na účtu naspořeno 419 990,- Kč. Přítomni byli seznámeni s jednotlivými  

příjmovými položkami. Následně p. Nováková předložila návrh rozpočtu na rok 2017. 

Jednotlivé položky byly prodiskutovány a následně odhlasovány. 

Přehled hospodaření je přílohou tohoto zápisu. 

      

Ad. 4 Ředitelka gymnázia Mgr. Kaňáková předložila následující žádosti o příspěvky z fondu OPS: 

• Zakoupení licence k programu Logger Pro 3 ve výši 16 081 ,- Kč 

• Binokulární lupy 4 ks ve výši 6750,- Kč 

• Kapesní pH metry 8 ks ve výši 3568,- Kč 

• Skalpely 20 ks ve výši 980,- Kč 

• Startovné soutěže First Lego League ve výši 6000,- Kč 

• Mikroskopy 8 ks ve výši 37 592,- Kč 

• Příspěvek na exkurzi pro studenty IVA NG do Prahy ve výši 4800,- Kč 

• Příspěvek na mezinárodní jazykové zkoušky FCE a DELF B1 ve výši 15 000,- Kč 



• Program prevence patologických jevů na rok 2017 ve výši 17 000,- Kč 

• Sociální výpomoc ve výši 2 000,- Kč 

• Vedení školního sboru ve výši 15 000,- Kč 

• Jízdné a startovné pro studenty na sportovní a celostátní soutěže ve výši 15 000,- Kč 

 

O jednotlivých položkách bylo diskutováno a  následně hlasováno a všechny žádosti byly členy  OPS 

jednohlasně schváleny. 

 

Ad. 6   V tomto roce končí tříleté funkční období členům správní rady O.p.s. paní Bryndové, paní   

Bučkové a panu Knopfovi  a členství v dozorčí radě panu Doležalovi. Všem bylo schváleno prodloužení 

členství na další funkční období. 

 

Ad. 5 Ředitelka gymnázia Mgr. Kaňáková informovala přítomné o aktuálních akcích probíhajících  

             na gymnáziu. V současné době vrcholí práce na přípravě přijímacích zkoušek. Pokračují práce 

na přípravách projektového dne a tvorbě Školního akčního plánu. 

 

Ad.6 P. Czabe otevřel otázku špatného osvětlení prostor hradní zahrady při Svatomartinských   

slavnostech. Všichni přítomní se shodli, že tenhle problém musí být do budoucna vyřešen. P. 

Bučková připomněla sponzorské dary. Závěrem bylo konstatováno, že akce Zahradní slavnost 

bude do budoucna zrušena a pořadatelské síly se budou soustředit především na 

Svatomartinskou slavnost, která si získává velikou oblibu. 

   

 

Ad.7 Datum příštího jednání OPS bude upřesněno.  

 

 

 

 

Šternberk  dne 24.2.2017 

 

Zapsala:  Lea Maňáková 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Posouzení obecně prospěšných společností po účinnosti občanského zákoníku a povinnosti k evidenci 

tržeb 

Hospodaření O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


