
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum:  4.1. 2021 18-20:00
Účast: Šárka Zahálková, Alena Kunicová, Johana Lomová, Milan Salák, Tomáš Hrůza, Jiří Ptáček, Piotr

Sikora, Jana Bernartová, Tereza Velíková, Zuzana Štefková

Výbor a členská základna

- v návaznosti  na  připomínky  na  valné  hromadě  výbor  diskutuje  potřebu  a  požadavek  aktivně
informovat  členskou  základnu  o  činnosti  a  podpoře,  kterou  Skutek  svým  členům  a  členkám
poskytuje, newslettry přes Mailchimp zůstávají (v hromadné poště je ale lidé neregistrují)

- Jiří  navrhuje  zápis  z každé  schůze  výboru  posílat  jednoduchým emailem celé  členské  základně,
nabízí, že to bude dělat sám

o všichni souhlasí
o Alena upozorňuje na potřebu, že každý zápis schůze by měl být schválen jednou osobou a až

poté může být zveřejněn
- Zuzana navrhuje volat členské základně a oslovovat jí aktivně – můžeme se o to pokusit - každý na

sdíleném dokumentu napíše, komu může zavolat a dělat reklamu skutku a uhánět neplatiče

PR agenda – předání od Šárky 

- Šárka skončila ve výboru, je potřeba předat její PR agendu - údržba webovky, Facebooku a blogu,
tvorba a zasílání newslettru

- PR agendu převezme Jiří a částečně také Tomáš, domluví se Šárkou detaily
- Marek nabízí, že bude dál dělat grafiku ad hoc a refresh designu Facebook
- Marek – zasílání uvítacích emailů novým členům/členkám podle vzoru – převezme Alena

Debata o možném finančním ohodnocení jednatele Skutku a získání možných financí

- roční příjem činí cca 45 tisíc / 4000 Kč, nutné stabilní výdaje cca 7.000 (2000 doména a hosting,
1000 daňové přiznání, Grand Prix cca 3.000)

- Jiří navrhuje zvážit žádost o podporu na tuto funkci v rámci grantů – probíhá diskuze výboru
- jednou jsme již neúspěšně o provozní grant žádali
- v rámci  žádosti  pro  MothersArtovers  2021 již  tato  funkce  zahrnuta  je,  v rámci  konference  byla

odměna pro konkrétní participující členy byla zahrnuta v grantu za rok 2020
- Johana  –  jednatel  musí  mít  jasně  definovanou  agendu,  co  má  dělat  –  aby  to  vedlo  spolek

k profesionalizaci – připravíme seznam úkolů k další úvaze na toto téma
- Tereza – připomíná jako možný zdroj financování Státní fond kultury – uzávěrka v dubnu

Tvůj Skutek 

- Jiří apeluje na transparenci udělení příspěvku jakéhokoli druhu bez ohledu na to, jestli je to Tvůj
Skutek nebo nikoli

- debata o přehodnocení programu na základě výsledků valné hromady, kde byl koncept kritizován
- výbor se usnesl, že bude vhodné přepsat podmínky programu – odstranit deadline a soutěžní aspekt,

ať se nejedná o další druh grantové podpory
- k jednání a rozhodnutí zůstává jaká částka se vynaloží za rok? Zůstane 10.000 Kč? 

Granty 

- je potřeba vyúčtovat granty do konce ledna – MothersArtlovers a konference Censorship strikes back
- Johana vyúčtuje tento týden, je domluvená se Zuzanou
- Šárka dokončí vyúčtování konference s Piotrem a Milanem



Česká akademie výtvarného umění

- nový spolek podobného zaměření
- výbor deklaruje vůli a potřebu synchronizovat se a postupovat společně v zásadních tématech, aby se

zabránilo tříštění vyjednávacích schopnosti
- komunikaci zajišťuje Petr Dub jako člen obou spolků

Organizační detaily

- Alena shrnuje stávající pravidla a praxi fungování výboru
o schůzka první pondělí v měsíci
o možnost online řešení témat a hlasování – při online výzvě k reakci je domluveno pravidlo

reakce do 24 hodin (v pracovní dny, pokud nebude jinak avizováno dřív)
o výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech, tedy 5 hlasů

- další schůze výboru
o bude vždy první pondělí v měsíci 17:00 
o ad hoc podle potřeby se může svolat schůze mimo tento termín
o jednou za 3 měsíce se udělá veřejná online schůze výboru 
o budeme zvát externí spolupracovníky účastnit se na diskuzi o konkrétních tématech

Požadavek na podporu matek samoživitelek vznesený na valné hromadě 

- výbor nedostal zatím žádný konkrétní podnět, výbor zjistí u Zuzany, jestli má ona konkrétní podnět a
požadavek k řešení

Témata na stand-by pro další řešení

- Grand Prix
- Právnické osoby jako členové skutku? 

Sepsala Alena Kunicová, ověřila Jana Bernartová


