Zápis ze schůze nově zvoleného výboru č. 6/2014

Místo konání: Restaurace Philadelfia
Datum konání: 26. 4. 2014
Přítomni: Marboe, Kopecká, Vavrečka, Dušek, Cihlová, Faltus, Jonáš, Křivánková, Šindlerová,
Nemethová, Uher, Černošová, Pešát.
Jména jsou uváděna bez titulů a křestních jmen.

Předání dokumentace
Došlo k částečnému předávání dokumentace organizace.
V souvislosti s tím, že není zpracován předávací protokol týkající se dokumentace za rok 2013 a
přehled dalších dokumentů, které byly doposud u bývalého předsedy Vavrečky, a rovněž z důvodu, že
dokumentace není srovnaná, do příští výborové schůze Vavrečka zpřehlední dokumentaci a uloží do
nového šanonu.
Nemethová přinese na příští výborovou schůzi dokumentaci týkající se členské základny.
Tajovská předala Vavrečkovi k založení podepsanou zprávu revizní komise za rok 2013 a originál
faktury za tisk Partonymy, kterou Vavrečka doložil platbu z účtu střediska v lednu 2014 + kopie
výpisů z účtu za rok 2014.
Vavrečka předal V. Kopecké stanovy, osvědčení o registraci a archiv periodik.
Razítka předá Marboe na příští výborové schůzi.
Volba předsedy + rozdělení dalších funkcí
Došlo k volbě předsedy – navržena a jednohlasně zvolena byla paní Černošová. Vyjádřila přání, aby
měla oporu v ostatních. Podpora a pomoc jí byla členy nového výboru vyjádřena.
Místopředsedkyní byla zvolena V. Kopecká plným počtem hlasů.
Vedením pokladny byl pověřen pan Faltus, odsouhlaseno rovněž plným počtem hlasů.
Hospodář: zatím není určen.
Došlo k rozhodnutí, že budou zachovány sekce a oblasti.
Práce s mladými: H. Cihlová – zvolena plným počtem hlasů. Bude jí pomáhat Křivánková
Oblasti Orlicko –vedoucím zvolen Dušek
Oblast Pardubicko – vedoucí zvolena Nemethová jako nečlen výboru

Oblast Hradecko – vedoucí zvolena Kopecká
Zápisy bude provádět Šindlerová, rovněž bude spravovat členskou základnu.
Předsedou revizní komise byl zvolen pan Pešát. Bude potřeba doplnit třetího člena revizní komise.
M. Marboe byla pověřena, že bude zastupovat organizaci v celostátních organizacích.

Ostatní projednávané záležitosti
Uher upozornil, že pokud si budou členové výboru posílat e-mailové zprávy, které jsou určeny všem
členům výboru, ať tak učiní. Není však vhodné posílat zprávy těm, kterým nepatří, dochází k šumům a
nedorozuměním.
Marboe informovala nový výbor, že na její účet, který je dočasně používán po zrušení účtu střediska,
bylo převedeno Kč 17 857,--. Z této částky bylo zaplaceno 3 991,-- za Kruh. To znamená, že
k dnešnímu dni je na účtu Marboe dočasně Kč 13 866,--, které jsou finančními prostředky střediska.
Marboe zdůraznila, že je potřeba co nejdříve založit nový účet. Tajovská připomněla, že k založení
bude potřeba mimo jiné i usnesení nebo jiný dokument dokládající, kdo je stávajícím statutárním
zástupcem organizace. Tajovská rovněž upozornila, že je nutné vybrat takový peněžní ústav, který
nebude vyžadovat tak vysoké poplatky, jak tomu bylo doposud u České spořitelny.
Za zřízení nového účtu střediska zodpovídá: Černošová
Datum příští schůze výboru – 13. června v 14.00.
Cihlová informovala o grantech u PK na rok 2014, které je ještě možno podávat. Bylo odsouhlaseno,
že na soutěž Střípky bude žádat knihovna samostatně jako žadatel o grant jako i pořadatel.

Zapsala: I. Tajovská
Schválila: ……………………

