Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 23. 06. 2014
Přítomni: Zlatuše Zemachová, Ing. Petr Klouček, Mgr. Herzová Lenka, Mgr. Oppitzová Zuzana,
Mgr. Jitka Vondrová, Karel Kratochvíl, Markéta Bubeníková

Nepřítomni: Jiří Buchtela, Josefa Dražovská
Hosté: Komendová Milena - hospodářka
Program zasedání:
1. Projednání rozpočtu právnické osoby na rok 2014, seznámení s hospodařením školy v měsících
leden – květen 2014.
Schválený rozpočet pro ZŠ na rok 2014 (po kladném dohodovacím řízení) činí
2 633 000,- Kč, od 1. 9. dochází k navýšení nájemného za budovu Palackého 70 o částku
53 000,- Kč. Celkem bude za rok 2014 za nájemné zaplaceno 1 049 000,- Kč.
Čerpání provozního rozpočtu leden – květen 2014 …….31%, čerpání přímých výdajů
na vzdělávání (ONIV) ……..31%. Nárůst výdajů očekáváme se začátkem nového školního
roku.
(předložila a seznámení provedla pí Komendová – hospodářka)
2. Seznámení s ukončením realizace investičního záměru ZŠ, Brno, Palackého 68
„Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, vytápění a sanace vlhkosti“ – termín dokončení
31. 10. 2013 byl dodržen, rekonstrukce budovy provedena firmou VAŠSTAV). Celková
hodnota rekonstrukce 6 679 453,- Kč s DPH (finanční prostředky v plné výši poskytl zřizovatel
školy - JmK).
3. Seznámení s investičním záměrem „Oprava havarijního stavu fasády“ – VZ malého rozsahu,
začátek realizace 16. 6. 2014, datum ukončení 31. 8. 2014. Vysoutěžená cena 1 088 745,- Kč
s DPH. Stavební práce provádí firma VAŠSTAV.
4. Seznámení se závěry kontroly MSSZ Brno, Veveří 5, která ve škole proběhla dne 20.03. 2014.
Ke kontrole byly předloženy účetní doklady a další podklady a písemnosti (mzdové listy,
doklady o výplatě dávek nemocenského pojištění, evidenční listy důchodového pojištění…)
za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky.
5. Poděkování za práci ve školské radě zástupcům rodičů pí Zemachové a pí Bubeníkové. Ve
školské radě v tomto školním roce končí svoji činnost, jelikož jejich synové končí povinnou
školní docházku na naší škole.
6. Další jednání proběhne v říjnu 2014.

Zápis provedla: Herzová Lenka (jednatelka)

Ověřila: Zemachová Zlatuše (předsedkyně ŠR)

