
Zápis ze schůze výboru OSMK ze dne 24. 3. 2022 

1. Poplatky:  K 31.1. Vybráno cca 45 % plateb do OSMK,  což odpovídá stavu z 
minulých let 

2. Angličtina:  Učitel Kevin stále v kontaktu, byl ve škole na zkoušku, stále má zájem, 
jednáme. Jedná se  i s dalšími angličtináři.

3. LIBUŠÍN:
a. Smlouva o pronájmu libušínského pozemku - smlouva s p. Ratajem na dobu 

neurčitou, roční nájem 1000,-, výpovědní lhůta 3 měsíce. 

b. Optat se, zda stávající správce  p.   M. Kimr by měl zájem i na příští rok. 
(Špačková, Kotíková).

c. Dokončuje se vynětí cca 50m 2 ze zemědělské půdy.

d. Podán grant k Nadaci Via (Stošková, Kotíková, Reindl) 100 000,-  na oblast 
“zlepšení sousedských vztahů” (dá se použít na nákup např. laviček, várnic a 
obecně věcí, které se využívají při pořádání akcí pro více lidí)

e. p. Stošková pomohla sehnat starší počítače

4. WEB  -  Stávající web školy mnohem lepší, očištěný. Nedá se “vrátit domů” do hl. 
menu přes zelenou ikonku stromu. Markéta G. doplnit č. účtu a další info do sekce 
PRO RODIČE nebo proklik (aby se daly informace o OSMK dohledat přes obě cesty).

5. Skříňky do šatny 1. a 2. trojročí:
Původní nabídka by byla dražší - zdražení oceli. 
Nová nabídka skříněk od Technobank (vyrábí ale jiná firma) - méně kvalitní, mají jen 
zámečky se 2 klíči, Eva V. se ptá, zda by to šlo změnit za možnost dávat si tam 
vlastní zámek - 319 000,-. Peníze v rozpočtu jsou (z důvodu ušetření v jiných 
položkách a sponzorského daru). 

6. Rozbily se klávesy - řeší se, zda by se daly opravit + p. Ščurek hledá nějakou 
nabídku na nové.

7. Schváleno v rozpočtu města 6,5 mil na rekonstrukci prostor za aulou (rozšíření 
prostor 3. trojročí - zvyšování počtu dětí). Začne se hledat firma.

8. Město zaplatí 4 nové vchodové dveře + skříň na počítače s nabíječkami, 
zabezpečovací systém na čipy.

9. Přístřešek se bude stavět na školní brigádě 9.4.
Brigáda spojená s koncertem pro Ukrajinu

10. KUCHYŇ velký dvojdřez s odkapávačem, 3x indukce, 3x cirkulační digestoře, 2 
trouby. Spolupráce se Z. Hinkovou - domlouvá slevy u dodavatelů.


