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Zápis z členské schůze Spolek Skutek 
20. října 2022 

 
 
Program setkání:  18.00 - 19.00 Členská schůze 

Krátká prezentace činnosti spolku v roce 2022   
Informace o plánech spolku na rok 2023 
Volba členek a členů Výboru 
Schválení účetní závěrky a výroční zprávy 

 
19.30 - 21.00 Setkání s laureátem Grand Prix Ludvíkem Hlaváčkem 

 
Členská základna byla na schůzi pozvaná předem, a to dvěma emailovými pozvánkami, a také 
uveřejněním pozvánky na Facebookovém profilu spolku.  

 
 
Dne 20. října 2022 se uskutečnila v budově Centra pro současné umění (kavárna Acid coffee) členská 
schůze Spolku Skutek, tedy schůze členské základny spolku jako nejvyššího orgánu spolku, kterou tvoří 
všichni platící členové a členky spolku. Schůze byla vypsaná a zorganizovaná v hybridní formě, kdy 
zároveň s osobním setkáním byla zajištěna možnost online účasti přes Google Meets. 
 
Z celkového počtu aktuálně 64 platících členek a členů se schůze osobně zúčastnilo 17 osob, online se 
nepřipojil nikdo. K usnášeníschopnosti schůze bylo potřeba nadpoloviční většina členské základny, tedy 
32 přítomných. Schůze tudíž nebyla usnášení schopná a vedla se podle původního programu 
neformálně. 
 
V první části schůze výbor spolku prezentoval dosavadní činnost spolku za dobu posledního roku se 
zaměřením jak na dlouhodobě řešená témata, tak na aktuální problémy a otázky, které výbor v rámci 
své činnosti průběžně řeší (podrobnosti budou ve výroční zprávě). Z dlouhodobých témat se jednalo 
zejména o otázku statusu umělce, projektu Art Reuse, ateliéru Mothers Artlovers, spolupráce spolku s 
Ministerstvem kultury České republiky, a zejména pak udělování Grand Prix Spolku Skutek. 
 
Předsedkyně spolku také informovala o stavu členské základny, objemu finančních prostředků, které 
spolek získává z členských příspěvků, o grantech, které spolek aktuálně čerpá, a nakonec o otázce, jejíž 
zodpovězení žádáme od členské základny spolku, a to, na jaké účely použít peníze získané z členských 
příspěvků členek a členů spolku. 
 
Z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti schůze se vedla neformální debata o činnosti a aktuálních 
tématech spolkového života, načež se přistoupilo k odevzdání Grand Prix Spolku Skutek za rok 2022 
panu Ludvíkovi Hlaváčkovi. 
 
Vzhledem k nedostatku usnášeníschopnosti schůze zajistí výbor hlasování členské základny per rollam 
(emailem).  
 
za Spolek Skutek  
Mgr. et Mgr. Alena Kunicová, předsedkyně 


