Zápis ze 9. schůze

Spolku Fakt-Um
konané dne 4. dubna 2018 ve Vlašimi

Dne 4. 4. 2018 proběhla členská schůze Spolku Fakt-Um (IČO: 01223411), kterou svolala členka výboru Martina Štědrová.
Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Lada Janková, Martina Štědrová, Vlasta Tichá, Radka Hladíková, Lenka Opavová, Jan Štědra
Omluvení členové:
Helena Kováříková, Štěpánka Macková, Miroslava Ptáčková
Hosté: Monika Hejná

Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Aktualizace evidence členů, vyloučení členů
3) Účetnictví a výroční zpráva, existence Spolku a následná úprava stanov, nové sídlo a účet
4) Akce v roce 2018
5) Ostatní témata a diskuze.
6) Informace / ostatní. Závěr.

1) Zahájení, prezence.
Schůzi zahájila Martina Štědrová.
Byl proveden zápis do prezenční listiny - viz příloha č. 1.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet přítomných členů: 8 z 10
hosté: 1
Členská schůze je usnášení schopná.

2) Vyloučení členů a aktualizace evidence členů
Ze Spolku dobrovolně vystupují:
Helena Kováříková – viz příloha č. 2
Lada Janková – viz příloha č.3
Aťka Tichá – viz příloha č.4
Miroslava Ptáčková – viz příloha č.5
Jan Štědra – viz příloha č. 6
Ze Spolku je pro nečinnost vyloučena Štěpánka Macková. Bude informována emailem.
Pro:
4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Aktualizace evidence členů Spolku – viz příloha č. 7.

3) Účetnictví a výroční zpráva, existence Spolku a následná úprava stanov, nové sídlo a účet.
a) Monika Hejná byla oslovena, že zpracuje podklady pro účetnictví Spolku Fakt-Um za rok 2017.

Vše zpracovala, předala finančnímu úřadu dne 4. 4. 2018 a zde na schůzi předložila celou dokumentaci. Dokumenty se uloží v
šanonu do sídla Spolku. Současně byla doplněna Výroční zpráva pro rok 2017 viz příloha č. 8.
b) Po vystoupení mnoha členů ze Spolku byla rozpoutána debata, která směřovala ke zrušení Spolku Fakt-Um.

Pro:

0

Proti: 4

Zdrželo se: 0

c) Spolek zůstane zachován a upraví se Stanovy pro 4 členy. Návrh úpravy bude doložen k zápisu dodatečně jako příloha č. 9.
Pro:
4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
d) Sídlo Spolku bude změněno na žádost bývalé členky Heleny Kováříkové, u které bylo sídlo doposud vedeno. Bude podána žádost
městu Vlašim, zda by mohlo být nové sídlo Spolku ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi (Palackého nám. 65,
258 01 Vlašim). Vyjádření z rady města doložíme dodatečně jako přílohu č. 10.
Pro:
4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
e) Založení nového účtu. Současnou Poštovní Spořitelnu chce spolek nahradit bankou, která bude pro nás jako pro neziskovou
organizaci výhodnější. Byla navržena Česká Spořitelna a M-Bank.
Pro:
4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

4) Akce v roce 2018.
a) Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě – 24. 3. 2018 již proběhl
b) Květinový den – Sázava – 13. květen, téma – K. J. Erben a jeho Kytice, podrobnosti v jednání
b) Festival na zelené louce – 2. červen, multižánrový festival pro celou rodinu, dílničky beze změny
c) Podzimní jablkobraní, Spolkový dům - říjen - beze změny
d) VII. Podblanický kreativní jarmark - Vlašim – 24. listopad – beze změny
Pro:
4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

5) Ostatní témata a diskuze.
a) Členům, kteří vystoupili ze Spolku, bude umožněn přístup do Fler organizačního klubu a pracovního emailu do 1.5.2018. Poté se
změní přístupová hesla.
Pro:
4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

6) Informace / ostatní. Závěr.
a) Stálou prioritou činnosti sdružení na další období je pořádání dalších společenských aktivit na Benešovsku, Vlašimsku a v
Posázaví.
Zaměříme se na zlepšení propagace a pokusíme se navázat nová spojení a kontakty.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Před každou akcí pořádanou Spolkem Fakt-Um budou pečlivě rozděleny úkoly, které budou třeba k zajištění bezproblémového
chodu akce. Každý z členů, kterému bude úkol svěřen, za něj bude plně zodpovídat, včas bude informovat o průběhu plnění úkolu a o
splnění úkolu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Příloha:
č. 1 : Prezenční listina ze schůze Spolku Fakt-Um ze dne 4. 4.
č. 2 : Prohlášení - Helena Kováříková
č. 3 : Prohlášení - Lada Janková
č. 4 : Prohlášení - Aťka Tichá
č. 5 : Prohlášení - Miroslava Ptáčková
č. 6 : Prohlášení - Jan Štědra
č. 7 : Evidence členů Spolku
č. 8 : Výroční zpráva pro rok 2017
č. 9 : Návrh upravených Stanov
č. 10 : Vyjádření města Vlašim k novému sídlu Spolku Fakt-Um

Datum vyhotovení zápisu:

10. 4. 2018

Podpis svolavatele:

