
Zápis ze zasedání výkonného výboru 

spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s., 

IČ 034 72 582, se sídlem Budějovická 680/17, 140 00 Praha 4 – Michle, spolek je zapsán 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61358 

 

Datum a čas konání zasedání výkonného výboru:  

23. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hod. 

Místo konání zasedání výkonného výboru:  

sídlo spolku na adrese Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 – Michle 

 

Zasedání výkonného výboru spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s., se 

sídlem Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 – Michle, IČ 034 72 582, zapsaného ve spolkovém 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61358 (dále jen „spolek“), se konalo 

dne 23. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hod. v prostorách školy. 

Registrace členů výkonného výboru proběhla v 16:00 hodin v místě konání zasedání VV. 
Podmínkou registrace bylo předložení platného průkazu totožnosti (v případě zastoupení plná 
moc). 
 
Zasedání výkonného výboru bylo svoláno s následujícím programem jednání: 

 

1. Zahájení zasedání výkonného výboru – Jan Dörrer zahájil zasedání. Výkonný 

výbor je usnášeníschopný.  

 

2. Volby, výsledky voleb do výboru RR GyBu – proběhla volba členů výkonného 

výboru - hlasujících je 21 delegátů plus 2 členové VV RR (Dörrer, Pážíková), celkem 

tedy 23 hlasujících osob. Hlasovalo celkem 15 delegátů, tedy nadpoloviční většina. 

Detaily hlasování: 

Kandidát: Ing. Pařík: 8 hlasů          

Kandidátka: Ing. Říhová: 4 hlasy 

Kandidát: Ing. Zach: 3 hlasy 

Zvoleni byli tedy Ing. Miloš Pařík a Ing. Lenka Říhová. Oba kandidáti jmenování 

přijali. 

 

3. Informace o placení příspěvků – ke dni 23.11.2022 bylo přijato v příspěvcích 

163 400 Kč.  

4. Rozpočet podzim 2022- paní ředitelka PaedDr. Zdeňka Bednářová předložila 

výkonnému výboru návrh podzimního rozpočtu 2022 v celkové výši 295 000,- Kč. 

Proběhla diskuse a detailní prozkoumání položek návrhu. Jan Dörrer nechal o návrhu 

hlasovat.  

pro návrh: 5 členů výkonného výboru  

proti návrhu: 0 členů výkonného výboru 

zdržel se hlasování: 0 členů výkonného výboru 

obsah protestu: žádný člen výkonného výboru nevznesl protest 

 



5. Čerpání příspěvků nad rámec rozpočtu – paní Krčmářová navrhla diskutovat o 

možnostech rozšíření čerpání prostředků ve spolku na další projekty. V diskusi bylo 

projednáno vrátit se k dalšímu jednání na jarním zasedání a uvažovat o příspěvku cca 

do výše 200 000,- Kč.  

pro návrh: 5 členů výkonného výboru  

proti návrhu: 0 členů výkonného výboru 

zdržel se hlasování: 0 členů výkonného výboru 

obsah protestu: žádný člen výkonného výboru nevznesl protest 

 

6. Ples - proběhlo setkání plesového výboru. Během prosince proběhne prodej lístků. 

Smlouva je podepsána. 9.2. ples. Vystoupení se plánuje. 

 

7. Zánik funkce člena VV Helena Pážíková a předsedy VV Jan Dörrer - podepsána 

dohoda o zániku funkce.  

 

8. Funkce předsedy VV – Jan Dörrer navrhl VV kandidátku Sylvu Donthovou na funkci 

předsedkyně VV. Jan Dörrer nechal o návrhu hlasovat.  

pro návrh: 5 členů výkonného výboru  

proti návrhu: 0 členů výkonného výboru 

zdržel se hlasování: 0 členů výkonného výboru 

obsah protestu: žádný člen výkonného výboru nevznesl protest 

 

9. Ukončení zasedání výkonného výboru – Jan Dörrer ukončil zasedání. 
  

 

Jan Dörrer        Miloš Pařík 

předseda zasedání        zapisovatel  

 

          

 

 


