
Zápis z 8. schůze

Spolku Fakt-Um
konané dne 10. října 2017 ve Vlašimi

Dne 10.10.2017 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, Miroslava Ptáčková.

Omluvení členové:
Helena Kováříková, Štěpánka Macková

Hosté: Monika Hejná

Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Aktualizace evidence členů
3) Úprava stanov, účetnictví a EET
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) Evidence členů
Aktualizace evidence členů spolku – viz příloha č. 2.

3)  Úprava stanov, účetnictví a EET
a) Stanovy byly upraveny takto : 

čl. V  - odst. 6. „ Z jednání shromáždění členů vyhotoví svolavatel zápis do 30 dnů ode dne jeho konání. Zápis obsahuje označení 
svolavatele, termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu. Zápis ze schůze se členům zpřístupní v sídle Sdružení, dále se zápis vloží
na webové stránky Spolku. 
čl. VI – odst. 5. „ Výbor volí pokladníka pouze z řad členů Spolku. Pokladník spolupracuje s účetní Spolku, hospodaří s hotovostí Spolku, 

vybírá poplatky a průběžně informuje členskou schůzi o hospodaření. Jeho volební období je 5 let.
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0

b) Monika Hejná byla oslovena a odhlasována, že zpracuje podklady pro účetnictví Spolku Fakt-Um za rok 2017.
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0

c) Podmínkou účasti na našich akcích pro prodejce, kteří podléhají EET, je zajistit si vše potřebné. Spolek nebude nést zodpovědnost za 
nedodržení povinností prodejců, tj: připojení k internetu, tiskárna, pokladna, pokladní bločky apod…

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0



4) Akce v roce 2018.

a) Kurzy – v průběhu celého roku - Benešov, Vlašim...
b) Tradiční Velikonoční jarmark – Vlašim – duben, beze změny
c) Květinový den – Sázava –  květen, téma a podrobnosti v jednání
d) Zelená louka – červen, dílničky beze změny
e) Princezny – červen nebo září, akce zaměřená na děti, soutěže a dílničky, princeznovský bál
f) Šternberský jarmark - Český Šternberk – červenec - beze změny
g) Podzimní jablkobraní - říjen - beze změny
h) Benešovský kreativní jarmark – Benešov – opět zrušen
i) VII. Podblanický kreativní jarmark - Vlašim  – listopad – beze změny
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0

5) Ostatní témata a diskuze.

a) Nové webové stránky jsou dokončeny, čeká se kompletní doplnění historie a aktualizace.
Pro: 8 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: 8 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: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Příloha: 
č. 1 : Prezenční listina ze schůze Spolku Fakt-Um ze dne 10.10.2017.
č. 2 : Aktuální evidence členů Spolku Fakt-Um

Datum vyhotovení zápisu: 15.10.2017 Podpis svolavatele: 




