ZÁPIS
z výroční členské schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích
28.dubna 2018 restaurace Philadelphia

Schůzi zahájila předsedkyně Černošová v 11 hodin.
Byla zvolena mandátová komise (Cihlová, Václavíková, Šlechta) a návrhová komise (Franc, Marboe,
Kraus ).
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno pouze 30 členů, byla schůze ukončena.

ZÁPIS
z výroční členské schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích
28.dubna 2018, restaurace Philadelphia

Novou schůzi zahájila předsedkyně Černošová v 11.30 hodin.

Opakovaná výroční členská schůze se uskutečnila podle stanov, i když není přítomna nadpoloviční
většina členů. Ke schválení usnesení stačí většina přítomných členů. Na počátku schůze přítomno
31 členů. V průběhu schůze došli další členové, takže se schůze účastnilo celkem 33 členů (počet
členů SvčS k dnešnímu dni je 80 členů).

1) Předsedkyně Černošová omluvila člena výboru Františka Uhra a poděkovala mu za jeho dosavadní
činnost. Uher se rozhodl již nekandidovat do výboru SVčS. Doplnil Skačáni - vyřídil pozdrav od Uhra.

2) Věra Kopecká přednesla zprávu o činnosti za rok 2017. Zájemci se mohli a mohou s celou
zprávou seznámit na stránkách SvčS. Kladně hodnotila celou řadu aktivit v oblastech, organizování
podzimního maratónu, vydání sborníku „O cestách a cestování,“ vydávání bulletinu Kruh a další
aktivity. Kompletní zpráva je zájemcům k dispozici na stránkách SvčS.

3) Václav Franc přednesl zprávu o hospodaření za rok 2017.

Příjmy za rok 2017 činily: 51875,12
Výdaje za rok 2017 činily: 57734,00
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: -5858,88

Současný stav na běžném účtu je 17 011, 66 Kč ke dni 16.dubnu 2018.

4) Za předsedu revizní komise Pavla Pešáta přednesl zprávu revizní komise její člen Jindřich Tošner,
kde odsouhlasil výše přednesenou zprávu o hospodaření za rok 2017 a shledal hospodaření SVčS, z. s.
v pořádku.

5) Následně byly jednomyslně schváleny zprávy o činnosti za rok 2018, hospodářská zpráva a zpráva
revizní komise.

6) Dále doc. Hrabinec přednesl informaci o chystaném sborníku „O zvířatech a lidech“. Veškeré
informace jsou v Kruhu č.51 a na stránkách střediska. Důležité je datum uzávěrky, a to nejzazší termín
15.června 2018. Marboe doplnila informaci a vyzvala členy, aby sháněli sponzory pro vydání
sborníku.
7) Byla zvolena volební komise ve složení Šlechta, Skačani a Kordíková. K organizaci voleb přednesl
Franc krátké vysvětlení. Vyzval přítomné ke kandidatuře.
Do výboru kandidují v abecedním pořadí: Cihlová, Černošová, Dušek M., Faltus, Franc, Kopecká, Lojín,
Saadouni a Vídeňský. Do revizní komise kandidují v abecedním pořadí: Dušková, Pešát a Tošner. V
průběhu schůze proběhly volby.

8) Čelnové minutou ticha uctili památku zesnulých členů Lubomíra Humla a Petra Chvojky.

9) Informaci o projektu Asociace profesionálních fotografů ČR a Střediska východočeských
spisovatelů přednesl Miroslav Hoza. Celý projekt bude prezentován na stránkách Střediska. Dosud
výborně spolupracuje z našich řad Zdeněk Jirásek.

10) Antonín Šlechta přednesl výsledky voleb: Bylo odevzdáno 30 hlasovacích platných volebních
lístků. Do výboru byli zvolení tito členky a členové:
Cihlová Hana - 30 hlasů
Černošová Eva - 30 hlasů

Dušek Milan - 30 hlasů
Faltus Jiří - 30 hlasů
Franc Václav - 30 hlasů
Kopecká Věra - 30 hlasů
Lojín Jiří - 30 hlasů
Saadouni Štěpánka - 30 hlasů
Vídenský Martin - 30 hlasů.

Do revizní komise byli zvoleni tyto členky a členové:
Dušková Erika - 30 hlasů
Pešát Pavel - 30 hlasů
Tošner Jindřich - 30 hlasů.

Volby byly platné.

11) Předsedkyně Černošová následně předala ocenění za dlouholetou práci pro Středisko členům
Milanu Duškovi, Jiřímu Faltusovi, Marcelle Marboa a Františku Uhrovi. Místopředsedkyně Kopecká
poděkovala Černošové za práci v minulém volebním období.

13) V diskusi přednesla Kopecká pozvánky na další akce (plenér v Broumově).

14) Usnesení přednesl Václav Franc (viz níže). Usnesení bylo všemi přítomnými schváleno.
Schůze byla zakončena ve 14:15 hodin.
Zapsal Franc

USNESENÍ
z výroční členské schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích
28.dubna 2018 restaurace Philadelphia

Výroční členská schůze:
1) zvolila mandátovou, návrhovou a volební komisi
2) vyslechla a schválila zprávu o činnosti za rok 2017 (přednesla Kopecká)
2) vyslechla a schválila zprávu o hospodaření za rok 2017 (přednesl Franc)
3) vyslechla a schválila zprávu revizní komise (přednesl Tošner)
4) vyslechla informaci o chystaném sborníku „O zvířatech a lidech“ (přednesl Hrabinec)
5) zvolila nový výbor a revizní komisi SVčS

Za návrhovou komisi sepsal
Franc

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

