Zápis z 6. schůze

Spolku Fakt-Um
konané dne 15. srpna 2016 ve Vlašimi

Dne 15.8.2016 proběhla členská schůze Spolku Fakt-Um (IČO: 01223411), kterou svolala členka výboru Martina Štědrová.
Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Lada Janková, Jan Štědra, Martina Štědrová, Vlasta Tichá, Radka Hladíková, Helena Kováříková.
Omluvení členové:
Miroslava Ptáčková, Štěpánka Macková, Monika Schizsmanová, Petra Tušerová.
Hosté: Monika Hejná

Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Vyloučení členů
3) Účetnictví Spolku Fakt-Um
4) Plán akcí v roce 2017
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 členů: 11
přítomni: 7
hosté: 1
Členská schůze je usnášení schopná.

2) Vyloučení členů + aktualizace evidence členů spolku – viz příloha č. 2.
Výbor vznesl návrh na vyloučení členky Petry Tušerové z důvodu dlouhodobé neúčasti v aktivitách Spolku – viz příloha č. 3.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výbor vznesl návrh na vyloučení členky Moniky Schizsmanové z důvodu neplnění podstatných členských povinností v účetnictví Spolku a
marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění a nápravě nedostatků – viz příloha č. 4.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Oběma členkám bude návrh na vyloučení doručen písemně Českou poštou (doporučeně) – zajistí Radka Hladíková.
Obě členky mají možnost se odvolat do 15 dnů od doručení dokumentu k Výboru Spolku.

3) Účetnictví Spolku Fakt-Um.
Dne 27.5.2016 po dlouhodobých urgencích byla Monice Schizsmanové odňata daňová evidence Spolku za hrubé porušení povinností a toho dne
předána účetní Monice Hejné – viz příloha č. 5. Zjišťují se nedostatky a probíhá postupná náprava.
Rok 2013 - daň. přiznání podáno elektronicky, přiznání vytištěno.
Rok 2014 a 2015 – vše nově zaúčtováno, dotisk faktur, obnova a dodání potřebných dokumentů, probíhá konzultace a jednání s úřady. Výbor je
průběžně Monikou Hejnou informován o aktuálním stavu účetnictví.
Po ucelení dojde k doplnění výročních zpráv.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

4) Plán akcí na rok 2017.
a) Kurzy – v průběhu celého roku - organizace beze změny, budou se oslovovat noví lektoři. Benešov, Vlašim, Sázava...
b) Tradiční Velikonoční jarmark – Vlašim – duben - organizace a spolupráce se Spolkovým domem sourozenců Roškotových ve Vlašim beze změny.
c) Květinový den - Sázava – květen – vlastní plakát a vlastní propagace – beze změny
d) Zelená louka – festival, dílničky – červen
e) Středověký jarmark - Český Šternberk – červenec – podmínky a jednání se předpokládají beze změny
f) Podzimní jablkobraní -říjen - beze změny
g) V. Benešovský kreativní jarmark – Benešov – prosinec - organizace beze změny, spolupráce s Gymnáziem Benešov
h) VI. Podblanický kreativní jarmark - Vlašim – prosinec - organizace beze změny, spolupráce s KD Blaník ve Vlašimi a městem Vlašim
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

5) Ostatní témata a diskuze.
a) Zhodnocení první řemeslné výstavy ve Vlašimi.
Výstava řemesel trvala měsíc a měla nečekaný úspěch. Jako součást výstavy byly vydány „řemeslné noviny“, které se staly průvodcem
jednotlivými řemesly a technikami. Několik článků a rozhovorů v novinách – nejen regionálních – podpořily zájem lidí. Celkově jsou
vystavovatelé i organizátoři spokojeni...
b) Elektronická evidence tržeb - EET
Zjišťujeme potřebné informace, jak pro spolupracující prodejce, tak pro samotný Spolek. Proběhne konzultace se správcem daně, aby došlo ke
správnému zařazení a posouzení činnosti.
c) IV. Benešovský kreativní jarmark – 3.12.2016 – jarmark bude podporovat dobrovolným vstupným a propagací občanské sdružení
DĚTSKÉ SRDÍČKO - Občanské sdružení Dětské srdíčko vzniklo 11.11.2009 jako sdružení pro vzájemnou pomoc rodičů dětí se
srdeční vadou a na pomoc těmto dětem. Hlavním cílem je výměna informací mezi rodiči postižených dětí. Zakladatel Radek Tupý

http://www.detske-srdicko.cz
Pro: 7
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.
Pro: 7
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: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Příloha:
č. 1 : Prezenční listina ze schůze Spolku Fakt-Um ze dne 15.8.2016.
č. 2 : Aktuální evidence členů Spolku Fakt-Um
č. 3 : Návrh na vyloučení členky Petry Tušerové
č. 4 : Návrh na vyloučení členky Moniky Schizsmanové
č. 5 : Potvrzení o předání daňové evidence Monice Hejné

Zapsala: Martina Štědrová

Ověřil: Jan Štědra

