
Zápis ze schůze výboru OSMK ze dne 11. 5. 2022

Datum a čas: 11. 5. 2022, 18:00  

Účastníci: Jiří Boleslav, Eva Jiráková, Ondřej Kulhánek, Zuzana Sedláková, Magda Špačková, 
Eva Vlasáková, Jiří Barabáš

Kontrolní komise: Tereza Malá, Zuzana Březinová, Pavel Šavara

Přizváni: Markéta Grundová

Zapsal:          Jiří Barabáš

1. Skříňky v šatnách -    aktuálně probíhá instalace -   cena cca  260 000 Kč vč. DPH
- Všichni žáci 1. a 2. trojročí budou mít kompletně skříňky.

2. Nová kuchyně – město připravuje elektroinstalaci – proběhne v druhé polovině května
- 3 pracovní místa, 2 trouby, dvojdřez…
- Jeden z rodičů se velmi přičinil – podařilo se sehnat nějaké 

spotřebiče zadarmo + kuchyně za nákupní ceny
- Instalace v průběhu srpna
- Cena  206 000Kč vč. DPH
- Instalace proběhne s podporou rodičů 

3. Rekonstrukce 9M + kuchyň v budově 3. trojročí schválena od města, čeká se na 
vypsání výběrového řízení 

4. Zkusíme zjistit, zda by zřizovatel (Město Kladno) byl schopný dodávat papírové 
utěrky, toaletní papíry ( jako na některých jiných školách)

5. Libušín 
- Proběhla stavba Teepee – díky akci přes startovač.cz stojí
- Probíhají první přespání v rámci odměn.
- Návrh žáků – teepee nabídnout i širší veřejnosti – skautům, 

Tomikům, apod. Ze zisku za přespání by se následně mohla 
obnovovat plachta, jejíž životnost je cca 3-5 let. Zjistíme, zda by 
bylo možné plachtu dle potřeb čistit, impregnovat, a tím životnost 
prodloužit  

- Zjišťuje se možnost pojištění  teepee , 

- Řeší se oplocení pozemku,

- Vyjmutí z pozemkového fondu – zjistíme  v jaké fázi je tato žádost

6. Kontrola stavu  výběru příspěvků  do OSMK 

7. Kontrolní komise má schůzku (23.5.) s účetní, kde budou kontrolovat  výplaty 
expertů, apod. Následně se vytvoří tabulka k vypracování rozpočtů na další roky, 
apod. 



8.  Do školy  dodáno 30 notebooků (díky České spořitelně)

9. Požadavek na 2. ping-pongový stůl    -  financování   z  výtěžku zahradní slavnosti 
(28.6. 14:00), pokud by nějaká částka chyběla, doplatí se z rozpočtu OSMK 
(odhlasováno 7/7)

10. Slavnost Startovač Teepee – 26.5. 17:00 – 22:00

Příští schůze: St 22.6. 17:30


	Datum a čas: 11. 5. 2022, 18:00
	Přizváni: Markéta Grundová

