
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 9.1.2023
Účast: Alena  Kunicová,  Zuzana  Štefková,  Jana  Bernartová,  Tereza  Velíková,  Marcela

Straková, Jitka Hlaváčková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza

Čerpání provozního grantu
- Provozní grant se vyplatil v souladu s pravidly a rozhodnutím o udělení grantu
- výbor  se  rozhodl  o  příspěvku/daru  od  honorovaných  členů  výboru  do  rozpočtu  Skutku

13254,-  Kč/osoba (formou daru nebo navýšení  příspěvků na rok 2023),  Marcela Straková
proporčně méně -  odhlasováno jednomyslně

- jaké jsou další možnosti grantů – Praha? sbíráme další podněty
- vyúčtování  provozního  grantu -  Alena  Kunicová +  Jiří  Ptáček vypracují  zprávu  o činnosti,

Zuzana Štefková excel formulář vyúčtování, Marcela Straková / Alena Kunicová dodá přehled
příspěvků (i když není potřeba)

Vyúčtování grantu Mothers Art Lovers
- zajistí Zuzana Štefková s Eliškou Fialovou
- - Jiří Ptáček požádal E. Fialovou, aby se na nás obrátila v případě, že potřebuje další podklady

Vyúčtování grantu Status umělce
- zajistí Johana Lomová (případně s podporou Jitky Hlaváčkové)
- Status umělce - tlačit na MK, aby s námi i dále (po skončení grantu) zůstali v součinnosti na

přípravě  legislativy  pro  Status  umělce,  tlačit  na  vytvoření  mezioborové  skupiny  pro
vzájemnou koordinaci agend jednotlivých kreativních segmentů

Seznam odborníků/odbornic
- V návaznosti  na  žádost  MK  ČR  o  nominace  do  komise  oživujeme  myšlenku  profesního

seznamu odborníků do komisí pro hodnocení a výběr uměleckých děl ve veřejném prostoru, 
- pro potřebu jmenovaných odborníků bude vytvořen praktický manuál a všichni jmenovaní

odborníci budou osloveni a seznámeni s obsahem tohoto manuálu a bude vyžadován jejich
souhlas s uvedením v seznamu

Členské průkazky
- kdo nemá, ať se přihlásí
- aktualizace benefitů (např. se bude jednat o vstupy zdarma do jednotlivých galerií) – Marcela

s podporou výboru

-  podnět  Lenky Vítkové:  proplatit  občerstvení  pro oslavu při  udílení  ceny Ludvíkovi  Hlaváčkovi  –
bereme na vědomí pro další akce

Ateliérové centrum re-use
- Tomáš referuje – akce se zastavila v důsledku změny po volbách -  Vincek bude dál (s novou

radnicí Prahy 3) jednat o možnosti využití prázdné školy

Příští schůze výboru 6.2. od 17:30
Sepsala Jitka Hlaváčková, ověřila Alena Kunicová


