Zpráva o činnosti spolku za rok 2018
Název spolku SRPGYBOT z.s.
Sídlo: Botičská 424/1, Praha 2
Identifikační číslo: 03665267
Zpráva o činnosti:
Spolek zahájil svou činnost 22. 1. 2015. Předsedou spolku je ing. Marcela Moláčková,
dalšími orgány spolku je Výbor, Rada a Členská schůze.
Stav bankovního účtu k 1. 1. 2018 byl 1 050 967,42 Kč, v pokladně bylo 23 071 Kč, celkové
jmění bylo 1 074 038,42 Kč.
Spolek měl v roce 2018 příjmy z příspěvků členů spolku a z příjmu za vstupenky za ples.
Přehled příjmů je popsán v Rozboru hospodaření za rok 2018, který je přílohou této zprávy.
Spolek měl v roce 2018 celkem 385 členů. Příspěvek pro rok 2019 zaplatilo 388 osob v roce
2018, dalších 6 zaplatilo příspěvek v roce 2019. Spolek bude mít v roce 2019 celkem 394 členů
(do školy chodí 395 žáků).
Spolek financoval v roce 2018 příspěvky na soutěže a odměny, příspěvky na kurzy,
maturity, aktivity pěveckého sboru, náklady na provoz systému Schola Online, provoz ZOO
koutku, přehled výdajů pak je v Rozboru hospodaření za rok 2018. Dále spolek organizoval
maturitní ples v únoru 2018. (viz. Rozbor hospodaření za rok 2016).
Spolek zaplatil faktury za kurzy a soustředění studentů školy v částce 2 165 513 Kč, od
rodičů přijal platby na tyto kurzy stejnou částku. V rozpočtu je uvedena částka v příjmech vyšší
a to 2 699 928 Kč, tato částka navíc zahrnuje i příjmy přijaté v roce 2018 na kurzy, které
proběhnou až v roce 2019.
Členské schůze spolku proběhly 18. 4. 2018 a 21. 11. 2018. Rada spolku se sešla ve stejných
termínech. Na schůzi Rady spolku dne 18. 4. 2018 byl schválen nový člen Výboru – pan Miroslav
Havel. Výbor se navíc sešel ještě 21. 2. 2018.
Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2018 bylo podáno 20. 2. 2019.
V Praze 20. 3. 2019
ing. Marcela Moláčková
předseda spolku
Renata Kašparová
pokladní spolku

