
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SVčS č. 6/2013 

Datum konání: 14. 12. 2013 

Místo konání: restaurace Evropa, Pernštýnské náměstí, Pardubice 

Přítomni: 
 L. Vavrečka, M. Marboe,  V. Kopecká, L. Macháček, M. Dušek, J. Faltus, M. Vídeňský, J. Kraus, E. 
Neméthová, H. Cihlová 

Hosté: 
I. Tajovská. F. Uher,  

Omluveni:  
L. Kadlecová, A. Misař 
 
Jména jsou uváděna bez titulů. 

 

Navrhovaný program: 

1. Ustanovení hospodáře SVčS  
2. Doplnění chybějícího člena revizní  komise 
3. Upřesnění zprávy o finančnictví, doplnění nákladů na účetnictví 
4. Projednání  aktualizovaného rozpočtu na r. 2013 
5. Upřesnění způsobu připomínkování, schválení a distribuce zápisu výboru 
6. Vyúčtování dotací – termíny, porovnání  obsahu žádostí a smluv 
7. Diskuze ohledně finančního zajištění provozu SVčS v r. 2014 
8. Webové stránky 
9. Noví členové – přijetí 
10. Upřesnění členských příspěvků a předplatného Kruhu 
 

1. Ustanovení hospodáře SVčS  
Předseda uvedl, že hospodářem se stane Aleš Misař. 
 

2. Doplnění chybějícího člena revizní  komise 
 

 I. Tajovská upozornila, že je potřeba doplnit chybějícího člena revizní komise (paní Jiravová 
vystoupila z SVčS). Výbor bude řešit tuto situaci na základě jednání členské schůze. 
 

3. Upřesnění zprávy o finančnictví, doplnění nákladů na účetnictví 
Členové výboru a členka revizní komise uvedli, že nerozumí zprávě o finančnictví, kterou přítomným 
odeslal k nahlédnutí předseda elektronickou poštou, případně se v ní neorientují. Předseda zastával 
názor, že není vytvořen prostor k tomu, aby přítomné seznamoval s podstatou účetnictví, s čímž 
přítomní nesouhlasili. I. Tajovská upozorňuje, že se nejedná o rozpočet, který se měl dnes schvalovat  
na základě rozhodnutí výboru předcházející schůze výboru (viz zápis č. 5). Jde o orientační zprávu o 
pohybu finančních prostředků. V ní je potřeba upřesnit a vysvětlit některé sporné položky a údaje. 
Vzhledem k časové tísni nebylo možno tento bod projednat. Výboru ani člence revizní komise nebyly 



předloženy kompletní údaje k vedení účetnictví, jak rovněž vyplynulo z rozhodnutí výboru 
předcházející schůze (viz. zápis č. 5), byla pouze k dispozici pokladní kniha, která v žádném případně 
neposkytuje komplexní údaje o  hospodaření střediska. Tento bod nebyl z časových důvodů 
projednán a uzavřen. 

 
10. Upřesnění členských příspěvků a výše předplatného Kruhu 

 
Výbor odsouhlasil, aby na členské schůzi byl předložen návrh na předplatné Kruhu ve výši Kč 200. Tím 
budou předplaceny 2 výtisky Kruhu a další čísla v případě, pokud budou dotace. Otázkou zůstává 
distribuce výtisků těm, kteří si předplatili. Předseda předpokládá, že to bude dělat člověk, který by 
měl na starosti pouze záležitost distribuce. 
 
 
Body 4 – 9 nebyly z časových důvodů projednány 
 
Vzhledem k tomu, že nejsou projednány důležité provozní a finanční záležitosti, výbor se usnesl, že je 
bezpodmínečně nutné se co nejdříve sejít. 
Zajistí: L. Vavrečka 
Termín: doplní předseda 
 
 
Zapsala 14. 12. 2014 Iva Tajovská 
Schvaluji: L. Vavrečka, předseda 


