
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 22.11. 2022, online
Účast: Johana Lomová, Alena Kunicová, Zuzana Štefková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza,

Katarína Hládeková, Tereza Veliková, Eliška Fialová

Mothers Artlovers 
- do 16.12.2022 připraví Eliška a Zuzana vyúčtování grantů, které spolek čerpal v roce

2022 od MK ČR a MČ PHA 7
- podala se žádost o grant na 2023 na MČ PHA 7

Johana mluvila na spolek na téma Statusu umělce 
- 16.10. v Klubu AVU 

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 –  Alena pošle

Tomášovi dotaz pro účetní ohledně limitů pro zdaňování a odvody

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

- Uskutečnilo se hlasování per rollam, v němž hlasovalo jenom 17 členů/ek spolku
- Jiří prodlouží termín do další neděle a vyzveme všechny, ať hlasují

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

obnovy 170.000 Kč
- připravili jsme dotazník na Status umělce – sdílíme, zatím máme cca 300 odpovědí
- Jiří zařídí propagaci dotazníku na FB a Artalk.cz, která bude financovaná z grantu
- Jiří se zeptá Marka Meduny, jestli udělá banner/grafiku na inzerát
- v prosinci budeme dělat focusní skupiny na získání doplňujících dat

Nový web spolku
- funguje, výbor má k němu přístup 
- Jiří  Ptáček  bude  postupně  plnit  obsah  a  ve  spolupráci  s Alenou  rozvíjet  spolkový

Google Drive jako zdroj dokumentů a informací vznikajících při činnosti spolku

Formulář přihlášky do spolku – máme online přihlášku

Dopis pro Českou filharmonii / téma galerie a vedení P. Nedomy - zůstal bez reakce, výbor
odhlasoval, že se zašle reminder se zdvořilou žádostí o reakci. Vyřídí Alena.



Otevřená témata:
Granty - podali jsme žádost o provozní grant na MKČR stejně jako předchozí rok. Musíme
požádat o další grant na kofinancování – Státní fond kultury? Na další jednání.
Nový díl Metakritiky? Požádat o grant na Fondu pro kulturu? Na zamyšlení.
Velké téma – co děláme s příspěvky od členské základny? (šetříme na Mánes!)

Příští schůze výboru 5.12.2022 17:30 v kavárně Nadace (Alena zjistí prostor)

Zápis udělala Alena Kunicová, ověřila Katarína Hládeková


