Zápis ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dne 4. 12. 2015
Schůze zahájena v 14,15 hodin.
Omluveni: V. Franc, M. Hojná
Přítomni: E. Černošová, V. Kopecká, M. Marboe, V. Volejníková, F. Uher, J. Faltus, M. Dušek,
H. Cihlová
Nepřítomni: H. Křivánková
Obsah jednání:
1) Příprava členské schůze
a) Dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku dojde ke změně názvu Střediska vých.
spisovatelů na Středisko východočeských spisovatelů, z.s.
b) Zároveň proběhne změna stanov – v několika bodech,
vše je uvedeno na webových stránkách střediska
c) Změna názvu nutná do konce kalendář. roku, změny ve stanovách lze podat déle
d) Veškeré změny jsou konzultovány s právní a advokátní kanceláří Havlíček & Janeba,
která finanční náklady spojené s konzultacemi věnuje jako sponzorský dar SVčS – bude
uvedeno na webu
2) Členská základna
a) Řešení otázky členů, kteří neplatí příspěvky – po konzultaci s právničkou –
obeslání s termínem - zánik členství
b) Přijetí nových členů – výborem byli přijati L. Gotthardová a pan Uhlíř
3) Zhodnocení 11. Vých. uměleckého maratonu – proběhne v rámci členské schůze po
oblastech
4) Informace z ústředí Obce spisovatelů – M. Marboe
a) 5. 1. 2016 se v Senátu koná shromáždění OS
b) od 7. 12. 2015 do 22. 1. 2016 – nominace na Cenu Magnesia Litera –
návrh, aby byla nominována dvoudílná kniha R. Ráže – Lázeňské dobrodružství + Lázeňské
naděje
c) T. Magnusek má v plánu navštívit regiony – návštěvu zamýšlí spojit s besedou pro
veřejnost – očekává, že se v jednotlivých regionech do besedy zapojí autoři
M. Marboe zjistí podrobnosti a bude informovat členskou základnu
5) Členské příspěvky
- na r. 2016 lze platit již nyní – na účet – nutno uvádět rok, na který se platí + případné
předplatné Kruhu
Předplatné bulletinu Kruh: knihovny: 200,- Kč/rok, členové SVčS: sníženo na 100,- Kč/rok

Zapsala: H. Cihlová

