
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum:  19.4.2021 17:30-19:00
Účast: Alena Kunicová, Johana Lomová, Zuzana Štefková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza

MothersArtlovers grant na Ateliér 2021

- Ateliér funguje, doposud ho financovali rodiče, teď jsme dostali peníze z grantů od PHA a MČPHA7

- Zuzana  Štefková  udělá  tabulku  na  příjmy  a  výdaje,  přehled  plateb,  které  již  proběhly,  zajistí
chybějící smlouvy na výplatu peněz

- všechny dokumenty se budou naskenované nahrávat na sdílený Drive

- Zuzana nám přepošle maily od MK ČR a PHA ohledně možnosti úpravy rozpočtu – Kreslírna nám
dala prostor zdarma, změní se položka ve schváleném rozpočtu, taky nahrát na Drive

- Tomáš sežene účetní,  s kterou / kterým budeme konzultovat správnost našeho postupu a obecně
účetnictví spolku

Sklad uměleckého materiálu

- Tomáš  Hrůza  referuje  –  ArtMap,  vystupující  ve  spolupráci  se  Skutkem,  dostala  od  PHA  3
individuální dotaci na financování skladu a od 1. 7. dostane na Praze 3 k dispozici prostor za 1 Kč
měsíčně 

- Skutek  aktivitu  podporuje  v rámci  svých  možností,  zejména  osobním  vkladem  jednotlivých
členů/členek

- Po zaslání podkladů Jiří připraví informaci do newsletteru

Hlasování členské schůze per rollam

- poslední členská schůze 15.3.2021 nebyla usnášeníschopná pro nedostatek přítomných členů/členek,
na schůzi se rozhodlo, že se bude hlasovat emailem

- zatím evidujeme kandidatury do výboru – Katarína Hládeková, Johana Lomová
- pošleme ostrou výzvu - emaily všem na hlasování per rollam s následujícími body:

1. hlasování nových členů/členek výboru (Jiří se domluví se Šárkou na způsobu organizace 
anonymního hlasování)
2. schválení výroční zprávy
3. změna stanov

Rozhodnutí č. 1
Podle čl. VIII bodu 2 stanov spolek vydává výroční zprávu. Dle čl. II bodu 4 písm. b) organizačního
řádu  členská  schůze  schvaluje  výroční  zprávu  spolku.  Se  zněním  výroční  zprávy  byla  členská
základna seznámena předem jejím zasláním na email. 
Návrh rozhodnutí: 
Schvaluje se výroční zpráva spolku za období 01/2018–12/2020. 

Rozhodnutí č. 2
Výbor navrhuje rozšíření článku VI stanov spolku o nový bod 5 – možnost konání online schůzí
členské základny. Spolek se dlouhodobě potýká s problémem účasti členské základny na schůzích,
co má za následek nedostatek usnášení schopnosti schůze a nemožnost rozhodovat. Online schůze se
ukázaly jako operativnější, s větší šancí na dostatečnou účast. 
Návrh rozhodnutí:
Stanovy spolku se mění tak, že do čl. VI se za bod 4 vkládá nový bod 5 následujícího znění:
5. Členská schůze se může scházet a jednat také online s využitím technických prostředků jako Zoom,
MS Teams, Skype apod. Hlasování na online schůzi je možné v případě zachování jeho tajnosti, v
opačném případě platí rozhodování per rollam dle bodu 4.



- Alena zkontroluje aktuální seznam platících pro stanovení hlasujících – pošle Jiřímu na kontrolu
emailového seznamu členské základny

Volby do PSP

- v návaznosti  na  nadcházející  volby  oslovíme  politické  strany  s dotazy  ohledně  jejich  kulturní
politiky (strany, které podle průzkumů mají přes 1 %)

- odeslání 26 .4. 2021
- zařizuje Johana Lomová a Jiří Ptáček, osloví se lídry kandidátek a sekretariáty stran
- související text se zveřejní na Artalku 

Přehled aktivit v mezidobí od poslední schůze výboru

1.4. 2021 MK ČR

- na jednání poradního orgánu MK ČR, jehož členem jsme, Skutek ve spolupráci s dalšími zástupci
umělecké scény MeetFactory a Muzeum Kampa vznesl společný požadavek na brzké otevření galerií
a muzeí jako epidemiologicky bezpečných míst

5.4. 2021
- schůze  výboru  za  účasti  Kunicová,  Lomová,  Bernartová  řešila  se  zejména  otázka  oslovování

politických stran, viz. výše

10.4.2021 – Kauza plánované výměny ministra kultury Zaorálka za Birkeho

- Skutek se připojil k otevřenému dopisu Českého střediska ITI a spřízněných organizací
https://iti.idu.cz/otevreny-dopis-iti-predsedovi-vlady-a-predsedovi-cssd/ 
„SKUTEK POVAŽUJE ZA CHYBNOU... nečekanou a rychlou ministerskou rošádu, která nám pět
měsíců před volbami a uprostřed hlubokých problémů země naděluje nového ministra kultury. Nejen
výtvarné umění, ale veškerá kultura se potýká s důsledky opatření proti pandemii. V dosavadním
ministrovi Lubomíru Zaorálkovi jsme viděli osobnost, která se s tím v rámci svých možností snaží
něco dělat. Příchod nového ministra vyvolává nejistotu, nakolik je zorientovaný v problematice, a to
alespoň v míře, která by byla zapotřebí, kdybychom už více jak rok neřešili bezprecendentní krizi. V
oblasti kultury bylo vždy extrémně významné budování důvěry mezi ministrem kultury a kulturní a
profesní veřejností. Za současné situace považujeme za nešťastné vracet se na startovní čáru. Také
ochota Lubomíra Zaorálka vyměnit ze dne na den kulturu za zahraničí nás bohužel přesvědčuje o
tom, že svěřená oblast není jím a Vládou ČR chápána s vážností, kterou bychom očekávali.“

(pravidelná schůze je v 17:30 každý první pondělí v měsíci, alespoň jednou za 3 měsíce se udělá veřejná
online schůze výboru, budeme zvát externí spolupracovníky účastnit se na diskuzi o konkrétních tématech)

Sepsala Alena Kunicová, ověřil Jiří Ptáček

https://iti.idu.cz/otevreny-dopis-iti-predsedovi-vlady-a-predsedovi-cssd/

