
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 7.11. 2022
Účast: Johana Lomová, Alena Kunicová, Zuzana Štefková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza,

Katarína Hládeková, Jana Bernartová, Tereza Veliková
Host/ka: Matouš Lipus, Lenka Štepánková

MK ČR a Status umělce
- dostali  jsme  grant  od  MK  ČR  ohledně  statusu  umělce  v rámci  Národního  plánu

obnovy 170.000 Kč,
o připravili jsme dotazník na Status umělce – budeme sdílet v rámci newlettru

společně s novým webem – zajistí Jiří do středy

Nový web spolku
- Jiří Ptáček prezentuje nový web, který bude brzy zprovozněn
- Alena mu pošle výroční zprávy k uveřejnění

4+4dny v pohybu
- dne  14.10.  před  večírkem  Fotografu  Johana  udělala  krátkou  přednášku  na  téma

statusu umělce

Granty
- podali jsme žádost o provozní grant na MKČR stejně jako předchozí rok

o musíme požádat o další grant na kofinancování – Státní fond kultury? 
- podali jsem žádost o grant na Mothers Artlovers, jako předchozí rok
- Mother Artlovers v listopadu budou žádat grant od Prahy 7

- Jiří  navrhuje  –  nový  díl  Metakritiky?  Požádat  o  grant  na  Fondu  pro  kulturu?  Na
zamyšlení

Schůze členské základny 
- Dne 20.  10.  2022 se schůze uskutečnila,  nebyla však  usnášeníschopná a proběhla

jenom neformálně – udělá se hlasování per rollam - volba nových členů/ek výboru a
schválení účetní závěrky

- udělila se Grand Prix Spolku Skutek Ludvíkovi Hlaváčkovi
- hlasování per rollam – čas na hlasování minimálně 10 dnů
- Alena  zašle  Jiřímu  text  o  dosavadní  činnosti  spolku,  Jiří  následně  pošle  členské

základně email s hlasováním (po dotazníku, tedy např. ve čtvrtek)
- Ad Grand Prix in memoriam – uděláme zvlášť později ve spojení s klasickou Grand

Prix 2022

re-use
- Jiří Ptáček referuje
- dům na Praze 3 už se chystá k dispozici

o Spolek Skutek tam může oficiálně působit a provozovat absolventský ateliér a
ideově  kurátorovat  jedno  patro  a  jeho  program  –  Tomáš  a  Jiří  už  vybrali
prostory – prostory pro celkově 14 lidí  



 Podmínky: 3 patro 7 třídy 60m2 + 2 kabinety cca 20m2, celkem = 489 m2 V příloze
plánek 3 patra Ceny vč.  služeb (voda,  popelnice)  a energie (vratné)  Nájem: 100,-
Kč/m2 20m2 2000,-, 60m2 6.000,- Kauce: nájem 2 měsíce, vratné (leden a únor) Od
března normální  provoz  a nájem Služby:  +  20,-  Kč/m2 20m2 400,-,  60m2 1.200,-
Energie: + 40,- Kč/m2 (vratné) 20m2 800,-, 60m2 2.400,- Celkem (vč vratné energie)
20 m2 = 3.200,- Kč (min. 2.400,- Kč) 60 m2 = 9.600,- Kč (min. 7.200,- Kč)

 Smlouva na pronájem ateliéru se uzavře mezi nájemcem a správcem
budovy, Skutek v tom nebude figurovat

o Budou zvláštní prostory pro Mothers Artlovers a případnou dětskou skupinu,
kterou založí 

o Oficiální schválení bude brzy, od začátku ledna se prostor chystá, od jara by to
šlo obsadit – nastěhování v březnu

o V prosinci  pošleme  první  výzvu  členské  základně,  pak  případně  následně
oslovíme širokou veřejnost, případně zvláštní výzva na dočasný ateliér pro 2
absolventy/ky (platit budou jenom energie)

 Budou nějaká kritéria na výběr? Zjistíme v Brně, jak to dělají  tam –
Katarína se zeptá

 Lenka odkazuje na dobrou praxi z Vídně:
o https://atelier10.eu/atelier/teilnahme/     
o https://atelier10.eu/about/ueber-uns/  

Čerpání provozního grantu
- MK  CR  nám  dalo  70  %  projektu  =  250.000,  zbývajících  30  %  musíme  sami

dofinancovat
- Zaměstnání a vedlejší příjem z podnikání – zdanění a platby OSVČ – Tereza zjistí u

účetní, jaká jsou omezení a možnosti pro jednotlivé druhy úvazků a smluv (smlouva o
dílo? Jaký je měsíční limit?)

Jana  referuje  -  16.10.  bude  v  Klubu  AVU  debata  za  status  umělce,  budeme  zastupovat
výtvarné umělce – Tereza zjistí, jestli může, případně taky Johana a Alena

Dotaz Matouše Lipuse – chceme nové členy? 
- Ano,  chceme!  Potřebujeme však  členy,  kteří  budou  ochotni  se  účastnit  schůze  a

nebrat členství jenom formálně
- Musíme se snažit více informovat o činnosti a vtáhnout členskou základu do dění

Jana referuje - AVU bude dělat podcast ohledně statusu umělce – na účast případně Johana
a Jiří

Formulář  přihlášky  do  spolku  –  je  stále  v PDF  a  nepraktický  –  uděláme  online  formu
navázanou na email spolu – připraví Tereza

Otevřená témata:
Velké téma – co děláme s příspěvky od členské základny? (šetříme na Mánes!)
Dopis pro Českou filharmonii / téma galerie a vedení P. Nedomy - odesláno, stále bez reakce
Mánes  - jaká je situace v správní radě?

Sepsala Alena, ověřila Katarína

https://atelier10.eu/about/ueber-uns/
https://atelier10.eu/atelier/teilnahme/


Příští schůze výboru 22.11. online od 17:30


