BONUS o.p.s. při SOŠ v Jindřichově Hradci, Jáchymova 478/III
Jindřichův Hradec

Zápis ze společného zasedání správní rady a dozorčí
rady BONUS o. p. s. v pátek dne 21. listopadu 2014
Přítomní:
Správní rada:
Správní rada:
1. Ac

Eva Neugebauerová

2. B

Marie Dvořáková

2. C

Jiří Opička

3. B

Lenka Saliová

3. C

Zdeňka Venkrbcová

Vyučující: Ing. Věra Kopalová
Mgr. Magda Vokáčová
Dozorčí rada: Bc. David Soukup
Ing. Blanka Přechová
Omluveni:
Ing. Ludmila Černocká, za dozorčí radu z důvodu služební zahraniční cesty
Hosté:
Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy
paní Marie Dvořáková, zástupce rodičů třídy 2. B
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Program jednání:
1. Stanovy a činnost o. p. s. BONUS, právní změny
2. Informace o finanční situaci BONUS o.p.s.
3. Maturitní plesy 2014
4. Žádosti o poskytnutí příspěvků
5. Různé, připomínky, závěr

Průběh zasedání :
a) Hlasování o programu jednání - program zasedání byl jednomyslně odhlasován.
b) Komise jednaly podle schváleného programu
1. Současná podoba stanov, činnost o. p. s. BONUS – Ing. V. Kopalová
Protože od minulého zasedání došlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady a k některým právním
úpravám, proběhlo seznámení členů se stanovami :
a) Možnosti poskytování finančních příspěvků :
- na exkurze
- podpora studijních výsledků - stipendia
- odměny za vynikající výsledky u maturitní zkoušky
b) Změna právní úpravy, týkající se orgánů společnosti :
Správní rada - minimálně 3-členná
- funkční období 3 roky
- správní rada se schází minimálně dvakrát ročně v den rodičovské schůzky
- s platností zákona č.231/2010 Sb. není již statutárním orgánem
Dozorčí rada - kontrolní orgán
- minimálně 3-členná
Ředitel - řídí činnost společnosti
- jmenován správní radou
- podle platného zákona č.231/2010 Sb. je statutárním orgánem
Právní změny o.p.s., které nastaly od 1. 1. 2011 v souvislosti s platností zákona č.231/2010 Sb.
vyžadují stávající podobu a fungování společnosti upravit v souladu s platným zákonem.
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2. Informace o finanční situaci BONUS o.p.s. - Mgr. M. Vokáčová
Zůstatek k 30. 9. 2014

35 204,- Kč

Příspěvky od zástupců studentů

27 500,- Kč

Výdaje - exkurze 3. B

1 750,- Kč

- maturitní ples

41 494,- Kč

Aktuální stav k 17. 11. 2014

19 460,- Kč

3. Maturitní plesy v roce 2014
3. 1. V. Kopalová – návrh smlouvy mezi Bonus o.p.s. a sdružením studentů 4. ročníků na pořádání
mat. plesu (týká se pořádání maturitního plesu 2014, projednány změny oproti loňskému roku)
- předsedu i místopředsedu si zvolí studenti sami,
- správce vkladu - nebyl ustanoven, studenti nic nevkládají,
- členové sdružení jsou studenti jednotlivých tříd
- výtěžek ze vstupného půjde společnosti BONUS o. p. s.
- výtěžek z tomboly zůstane celý studentům, studenti si tombolu sami zajistí.
Hlasování o návrhu – návrh schválen všemi hlasy členů SR (pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0)
3. 2. Mgr. M. Vokáčová - informace k pořádaným plesům
a) Maturitní ples podzim 2014 - odhad
Odhad nákladů

98 168,- Kč

Již zaplaceno

41 494,- Kč

Předpokládaný zisk ze vstupného / 700 lístků/

91 000,- Kč

b) Srovnání s výsledky minulých maturitních plesů v období škol. roku 2013/14:
4. A

prodělek

20 329,- Kč

4. B a 4. C prodělek

18 048,- Kč

celkem

prodělek

38 377,- Kč
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4. Žádosti o poskytnutí příspěvků
4.1. Žádost Mgr. Šamalové, tř. uč. třídy 2.B – žádost o získání příspěvku na exkurzi konanou 4.- 5. 6.
2014 /zpětně/
- žádost o celkový příspěvek 2000,- Kč
- zúčastnilo se 8 studentů, příspěvek 250,- Kč na studenta (8 x 250,-)
Hlasování SR – příspěvek jednomyslně schválen všemi hlasy.
4.2. Ing. Kopalové, tř. uč. třídy 3.C - žádost o převedení loňského nevyčerpaného příspěvku třídy k
letošnímu a jeho využití na exkurzi konanou v roce 2015
Šk.rok 2013/14 - 16 platících studentů, příspěvek 250,- Kč na studenta, příspěvky celkem 4000,- Kč
Šk.rok 2014/15 - 16 platících studentů, příspěvek 250,- Kč na studenta, příspěvky celkem 4000,- Kč
celkem předběžně žádáno o příspěvek na exkurze tř. 3. C do výše

8000,- Kč

Hlasování SR – možnost převedení loňského nevyčerpaného příspěvku třídy a čerpání v roce 2015 do
výše 8 000,- Kč jednomyslně schváleno všemi hlasy členů SR.
Celková výše příspěvků na exkurze tř. 2. B a 3. C schválena SR je ve výši do 10 000,- Kč.

5. Různé, připomínky, závěr
Další řádné zasedání o.p.s. BONUS se uskuteční na jaře 2015.

V Jindřichově Hradci 24. 11. 2014.
Zapsala:
Ing. Blanka Přechová
Počet stran zápisu: 4
Prezenční listina: 1
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