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Východočeské středisko Obce spisovatelů - zápis z jednání výboru č. 1/2010
Čas a místo konání:
středa, 10.3.2010, 15:30hod.
Pardubice, Dům hudby, klubovna č.220, 2.patro
Účastníci jednání:
Předsedkyně: Marcella Marboe – přítomna, vede jednání
Členové výboru:
Tajovská Iva – přítomna,
Cihlová Hana – přítomna,
Kraus Josef – přítomen,
Vrbacká Pavlína – přítomna,
Dušek Milan – přítomen,
Faltus Jiří – přítomen,
Uher František – omluven,
Tajemnice: Lenka Kadlecová – přítomna, zápis
Pozvaní hosté:
Elena Kulakovská – přítomna
Alina Kulakovská - přítomna
Miloslav Dušek - přítomen
Jiří Bruthans – omluven
Josef Krečmer - přítomen
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen
1. Předsedkyně M. Marboe informovala o situaci v ústřední Obci spisovatelů:
… V případě rozpuštění ústřední OS
- bude potřeba změnit název VčSOS, to znamená projednání změny Stanov VčSOS na
nejbližší výroční členské schůzi.
- M. Marboe nabídne možnost členství těm členům ústřední OS, kteří nejsou zároveň
členy jiného regionálního střediska – výbor po krátké diskusi odsouhlasil.
… Dotace od ústřední Obce spisovatelů pro VčSOS za rok 2009 by odvozeno od počtu členů
měla být 22 800Kč. Vzhledem k údajnému dluhu na členských příspěvcích, který ústřední
Obec prokazatelně nesprávně uvádí, je nárok na dotaci krácen. Dne 3.3.2010 přišlo již na účet
VčSOS 8 300Kč.
… OS je v platební neschopnosti, užší výbor rozhodl o tom, že v roce 2010 kolektivním
členům platit dotaci nebudou, rozhodnutí je pravděpodobně neplatné.
2.
Výbor vyslechl informaci od předsedkyně M.Marboe o krádeži, která ji dne
18.12.2009 postihla a rozhodl, že škoda za ztrátu peněz ve výši 15 000Kč bude účetně
odepsaná a že VčSOS přispěje M. Marboe na nákup nového mobilu, pokud to finanční situace
Střediska dovolí.
3.
Výroční zpráva VčSOS za rok 2009:
… výbor konstatoval, že má návrh zprávy již od Ivy Tajovské k dispozici. M.Marboe
projedná s I.Tajovskou připomínky.
4.
Žádosti o granty 2010 / L. Kadlecová:
… Zatím podány žádosti v celkovém objemu 350 000Kč (MK ČR, Pardubice-město,
Pardubický kraj, Nadace ČEZ, Elektrárna Opatovice, Východočeská plynárenská), budou-li
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vyhlášeny očekávané grantové programy (Královehradecký kraj, Pardubice-město), budou
ještě podány žádosti v hodnotě cca 70 000Kč.
… Podané a plánované žádosti se týkají čtyř projektů: Bulletin Kruh 2010 – 45 000Kč,
Sborník 2010 – 45 000Kč, Maratón 2010 – 80 000Kč, Iniciace dětí a mládeže 2010 (čtení,
soutěž, práce s talenty) – 250 000Kč.
… Kladnou odpověď jsme zatím získali:
- 20 000Kč z Elektrárny Opatovice – soutěž a čtení – peníze na účtě,
- 20 000Kč z Pardubic-město na práci s mládeží soutěž, lektorská podpora – příslib
v seznamu schválených projektů pro rok 2010,
- 15 000Kč z MK ČR na bulletin Kruh – smlouva před podpisem.
… I přes velký objem podaných žádostí je situace v letošním roce méně nadějná než vlovi i
když ne katastrofální. Lze očekávat nutnost úpravy záměrů v letošním roce podle objemu
získaných finančních prostředků a struktury jejich určení.
5. Vývoj členské základny / L. Kadlecová:
… Výbor vzal na vědomí informaci o odstoupení pana Ivo Říhy ke dni 28.1.2010.
… Výbor projednal a vzal na vědomí informaci o členství v Klubu VčSOS těchto nových
členů:
- Marek Zlatník – Pardubicko, sekce začínajících autorů,
- Eva Nemethová – Pardubicko, sekce začínajících autorů,
- Elena Kulakovská – Pardubicko, sekce hudební.
6.
Formální členství:
… L.Kadlecová připojila k diskusi o formálním členství ve VčSOS (formální členství = člen
neplní základní povinnost placení členských příspěvků event. jinou adekvátní podporu
organizaci bez omluvy a vysvětlení) touto statistikou: k datu 31.12.2009 bylo v evidenci
VčSOS 21 členů, kteří nezaplatili členské příspěvky za rok 2009 (někteří ani za uplynulé roky
svého členství), celkový počet evidovaných členů (Středisko i Klub) je 105 (84). Aby byla
výroční členská schůze schopna se usnášet, je tedy potřeba, aby bylo na jejím jednání
k dispozici alespoň 53 (42) členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro, alespoň 27 (21)
členů. V závorce jsou uvedeny počty členů v případě, že by formální členové nebyli součástí
členská základny.
… Bylo dohodnuto, že na členské schůzi bude předložen návrh na řešení situace.
7.
L. Kadlecová předložila výboru k posouzení anketu, která si dává za cíl upřesnit
představu o tom, co očekávají členové VčSOS od svého členství. Anketa by měla být
distribuována spolu s pozvánkou na Výroční členskou schůzi VčSOS. Získané informace
budou použity na zpřesnění plánu práce pro následující období
8.
Příprava Výroční členské schůze VčSOS / M. Marboe:
… volební schůze pro období let 2010 až 2014,
… termín : 15.5.2010,
… na schůzi budou mimo jiné projednány návrhy na úpravu Stanov VčSOS, které vyplynuly
z dnešního jednání výboru,
… proběhla diskuse o možnosti korespondenční volby v případě omluvené nepřítomnosti na
volební členské schůzi, návrh byl zamítnut – je v rozporu se stanovami. Bude prověřena
možnost úpravy stanov tak, aby toto bylo v budoucnu možné.
… organizační zajištění/úkoly:
- zajistit místo konání – H.Cihlová,
- prezenční listina – L. Kadlecová
- přihlášky do diskuse – H.Cihlová,
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výběr členských příspěvků v hotovosti – J.Faltus,
vyzývací dopis a pozvánka (připraví a distibuuje) – L.Kadlecová,
sestavení kandidátky (na kandidátce libovolný počet členů, voleno do výboru 9 a
do revizní komise 3 členové) – M.Marboe,
představení kandidátů – písemně připraví M.Marboe na základě informací od těch,
kteří kandidáty navrhnou, k pozvánce na členskou schůzi budou tyto informace
přiloženy společně se seznamem kandidátů,

… navrhovaný program Výroční schůze VčSOS:
- registrace účastníků 9-10hod. – zajistí H.Cihlová a I.Tajovská,
- zahájení jednání – 10.00 hod. – M.Marboe
- schválení programu jednání
- volba návrhové komise (Uher + členové)
- volba volební komise (Dušek st. + členové)
vlastní jednání
- vývoj členské základny
vzpomínka na zemřelé, minuta ticha za V.Nováka– M. Marboe
přestavení nových členů, odstupující členové - L. Kadlecová
- návrhy na úpravu stanov – koordinuje J.Faltus,
- zpráva o činnosti – M. Marboe,
- zpráva o hospodaření – J.Hrabinec
- zpráva revizní komise (J. Jiravová)
- diskuse
před odchodem na oběd odevzdají všichni účastníci své vyplněné volební lístky,
aby mohla volební komise sečíst hlasy
-

oběd – 11:30hod.
pokračování diskuse – 13:00 hod

-

zpráva volební komise – výsledky voleb
zpráva návrhové komise
schválení usnesení z členské schůze
závěr

… eventuální kandidáti do výboru … Vídenský, Tajovská, Marboe, Cihlová, Kadlecová,
Kopecká, Elena Kulakovská, Macháček, Dušek, Faltus - plénum může navrhnout další.
9. ostatní:
… sekce výtvarná – Pavlína Vrbacká rezignuje na vedoucí sekce, členové sekce si vyberou
svého vedoucího ze svých řad,
… odstoupení z výboru a pozice vedoucího oblasti Vysočina oznámil Fr. Uher,
… Dušek st. bude mít na starosti koordinaci gratulací jubilantům, aby se na někoho
nezapomnělo a adekvátním způsobem se mu poblahopřálo,
… tabulka, která obsahuje přehled životních jubilejí členů bude rozšířena na širší časový
interval,
… www stránky – proběhla krátka diskuse ohledně provedení a potřebných úprav www
stránek – finance na nové stránky nejsou,
… na závěr výborové schůze byl přivítan pan J. Krečmer při příležitosti jeho životního jubilea
– všechno nejlepší!
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Rekapitulace úkolů:
J.Faltus -Návrhy na úpravu Stanov VčSOS … do 15.5.2010,
L.Kadlecová – aktualizovat a rozšířit tabulku jubilejí … do 19.3.2010,
všichni přítomní – připomínky k návrhu ankety – do 14.3.2010,
příprava Výroční členské schůze VčSOS … viz text,
organizační zajištění Výroční členské schůze VčSOS … viz text.

Zapsala: Lenka Kadlecová
Pardubice, 10.3.2010
Schválila: Marcella Marboe v.r.
Řečany n.L., 13.3.2010

datum tisku: 22.8.2011

