ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Živé město Heřmanův Městec, z.s.
Neděle 19. ledna 2020 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 18:00 – 20:00

I.
Dne 19. ledna 2020 se uskutečnila řádná členská schůze spolku "Živé město Heřmanův Městec, z.s."
(dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 9. ledna
2020 svolavatelem Josefem Kozlem, předsedou spolku.

II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení a soupis listiny přítomných, změny v členské základně
vyhodnocení roku 2019 vč. zprávy o hospodaření,
volba Rady spolku na rok 2020,
plán práce na rok 2020,
členské příspěvky a rozpočet na rok 2020,
diskuse,
závěr.

III.
1.

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a jsou řádnými členy spolku, se zapsali do listiny přítomných
a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.
Členskou schůzi řídil předseda spolku Josef Kozel, který seznámil přítomné s ukončením činnosti
paní Markéty Švadlenkové v závěru roku 2019 a manželů Kotorových na začátku roku 2020.
Informaci doplnil pan Martin Figura, který přítomným oznámil, že účastí na členské schůzi
vzhledem ke stěhování mimo HM, rovněž končí členství.
Dále konstatoval, že v čase zahájení schůze je přítomno 17 členů spolku (z 26 celkově vč. stále
platného členství M.Figury), schůze tak byla usnášení schopná. Předložený program jednání byl
jednomyslně schválen.

2.

Vyhodnocení roku 2019 po stránce činnosti přednesl předseda spolku Josef Kozel. Na úvod
připomenul, že minulá členská schůze schválila změnu sídla spolku, což bylo na rejstříkovém
soudě a FÚ zkraje roku 2019 náležitě zúřadováno. Vyrobena byla i nová razítka, poštovní schránka
na MC je řádně označena a pravidelně kontrolována. Ve své zprávě k činnosti spolku zhodnotil
nejprve část politickou, kdy spolek po úspěchu v komunálních volbách 2018 se prostřednictvím
svých členů zapojil do činnosti ZM, RM, ale i výborů a komisí. Poděkoval za trpělivost, která je
v rámci řízení města, jeho problémů, vazeb a souvislostí, nezbytná. Vyjádřil přesvědčení, že je
město řízeno dobře a že role ŽM je velmi důležitá, protože přinesla do řízení města zcela jiný
pohled a město od roku 2014 výrazně změnila. Ocenil rovněž koaliční spolupráci s KDU-ČSL, která
je pracovní a velice věcná a férová. Zklamáním tak je spíše individuální přístup některých ostatních
nekoaličních komunálních politiků. Připomněl rovněž, že spolek od ledna 2019 disponuje svou
klubovnou, kterou pro svou činnost využívá zatím méně, než by bylo vhodné a vyzval zbylé členy
spolku, aby se zamysleli nad dalšími aktivitami, kterým může klubovna oživit činnost spolku.
Poděkoval rovněž členům ŽM za spolkové akce, které spolek zorganizoval v roce 2019. Hlavním
tahounem těchto spolkových akcí je místopředsedkyně spolku Michaela Dyčková, která doplnila
předsedu o faktografii uskutečněných akcí. Poděkování patřilo všem, kdo svým zapojením
dopomohli řádnému uskutečnění jednotlivých akcí pro veřejnost. Stanovený plán pro rok 2019

byl dodržen. Jarní pochod, Velikonoční jarmark a Přání Ježíškovi 2019 byly velice dobře navštíveny
veřejností. Velkým úspěchem je změna vánoční akce, která po pěti letech vypouštění balónků
s přáním prošla radikální změnou. Nebeský posel byla velmi vydařená obměna a je tak i velice
kladně hodnocena veřejností. Závěrem předseda spolku zmínil nové webové stránky, které byly
spuštěny se závěrem roku 2019 a nově obsahují jak část faktografickou, tak i kompletní
dokumentaci spolku – a to i dokumenty k volbám 2014, 2018 či prezentace na besedy a zápisy
z členských schůzí.
V druhé části zprávy patřilo slovo hospodářce spolku paní Blance Čížkové, aby seznámila přítomné
s výsledkem hospodaření spolku za uplynulý rok 2019Výnosy činily 40.600 Kč, kde výraznou část (25.000 Kč) znamenala dotace Města Heřmanův
Městec. Náklady činily 45.573 Kč a byly spojené s pořádáním akcí (dotace byla vyčerpána v plném
rozsahu) a dále pak s běžnou činností spolku. Hospodářský výsledek byl záporný 4.973 Kč a byl
kryt finančními přebytky let minulých.
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019:
• Stav na běžném účtu k 31. 12. 2019 = 9.471,65 Kč
• Stav v pokladně k 31. 12. 2019 = 129,00 Kč
Obě zprávy (činnost a hospodaření) byly členskou schůzí schváleny jednomyslně a bez výhrad.
3.

Členská schůze rozhodla jednomyslně o veřejném způsobu volby Rady spolku na rok 2020.
Členská schůze rozhodla o volbě 6členné Rady spolku na rok 2020. Z následné veřejné debaty bylo
navrženo šest kandidátů za člena Rady spolku, všichni s kandidaturou veřejně vyjádřili svůj
souhlas.
Ve smyslu Čl. 7 Stanov spolku byli členy rady spolku zvoleni (pro bylo 17, proti: 0, zdrželo se: 0):
Blanka Čížková, Hana Dostálová, Michaela Dyčková, Josef Kozel, Robert Musílek, Jana Navrátilová.
Po krátké pauze, kterou nově zvolená Rada spolku využila pro své první setkání a volbu
funkcionářů, byla členská schůze informována o jejich rozhodnutí, které vzala bez výhrad
na vědomí:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Předseda: Josef Kozel, Jarkovského 57, Heřmanův Městec
Místopředsedkyně: Michaela Dyčková, Šimonkova 327, Heřmanův Městec
Pokladník: Blanka Čížková, Konopáčská 557, Heřmanův Městec
Člen rady: Robert Musílek, Heřmanského 732, Heřmanův Městec
Člen rady: Jana Navrátilová, náměstí Míru 19, Heřmanův Městec
Člen rady: Hana Dostálová, Pod Nádražím 870, Heřmanův Městec

4.

Z všeobecné diskuse všech přítomných byl na návrhy jednotlivých členů spolku stanoven a
jednomyslně schválen plán práce na rok 2020:
▪ Politická témata: pokračovat budou pravidelná setkávání členů spolku nad politickými tématy
ve veřejném životě města (svolávat bude vždy předseda či členové rady města za ŽM).
▪ Akce pro veřejnost: Velikonoční jarmark (sobota 4.4.2020), Podzimní pochod (pravděpodobně
září/říjen – Iva Krbcová, v úvahu do budoucna připadá varianta „Odbojem ŽH“), Vánoční akce
- Nebeská podatelna 2020 (obdobný dřívější termín, jako bylo v roce 2019).

5.

Přítomní se jednomyslně usnesli na výši členských příspěvků pro rok 2020 ve výši 500 Kč/člen/rok
(slevu 300 Kč/člen/rok může uplatnit člen spolku = student, či důchodce, či druhý a další člen domácnosti)

splatné na bankovní účet spolku do 31. 3. 2020 a schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2020:
▪ Příjmy celkem = 45.000 Kč
 Členské příspěvky = 12.000 Kč
 Dotace, granty = 25.000 Kč
 Dary, sponzoring = 8.000 Kč

▪ Výdaje celkem = 45.000 Kč
 Režie spolku (web, plakáty, …) = 3.000 Kč
 Nájem klubovny = 15.000 Kč
 Akce spolku = 25.000 Kč
 Rezerva = 2.000 Kč

Členská schůze schválila, aby Rada spolku měla oprávnění reagovat na vývoj rozpočtu a v případě
nepřidělení dotace či při jejím výrazném ponížení měla právo použít řádek bilance rozpočtu coby
rezervu k zajištění maximálně možného chodu akcí. Vše tak, aby zajistila, pokud možno, vyrovnaný
rozpočet.
Zpracovatelem účetnictví pro rok 2020 a přípravou Daňového přiznání byla jednomyslně
schválena p. Blanka Čížková, která se stala rovněž pokladní spolku.
6.

7.

V následné diskusi byla probírána tato témata:
•

Velikonoční místnost (retromístnost) – příprava k akci velikonoční jarmark. Koordinátorka
M.Dyčková vyzvala členy spolku k samostatné aktivitě a přípravám akce. Upřesnila detaily,
specifikovala i možnosti k vánoční akci a zapojení více poslů atp.

•

I.Krbcová doplnila možné varianty pochodu, včetně možné poznávací akce pro rodiny
s dětmi ve městě.

•

J.Kozel nastínil možnosti participativního rozpočtování a zapojení širší veřejnosti do návrhů.

Závěrem Josef Kozel poděkoval členům spolku za aktivitu a také účast na členské schůzi a
jednání v 19:22 ukončil.

V Heřmanově Městci dne 19. 1. 2020

Zápis pořídil: Josef Kozel, předseda spolku

Ověřila: Michaela Dyčková, místopředsedkyně spolku
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SOUBOR USNESENÍ
Členská schůze bere na vědomí:
▪
▪
▪

Zprávu o usnášeníschopnosti členské schůze
Zprávu o činnosti spolku
Informaci nově zvolené Rady spolku o ustanovení funkcí:
 Josef Kozel – předseda
 Michaela Dyčková – místopředsedkyně
 Blanka Čížková – pokladník
 Hana Dostálová – členka rady
 Robert Musílek – člen rady
 Jana Navrátilová – členka rady

Členská schůze schvaluje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Program jednání
Zprávu o hospodaření spolku v roce 2019 bez výhrad
Veřejnou volbu Rady spolku
Počet členů Rady spolku v roce 2020 na 6
Členy Rady spolku pro rok 2020: Josef Kozel, Michaela Dyčková, Blanka Čížková, Robert
Musílek, Jana Navrátilová a Hana Dostálová
Plán práce na rok 2020
Výši členských příspěvků na rok 2020 – 500 Kč/člen/rok
Slevu členských příspěvků na 300 Kč/člen/rok, kterou může uplatnit člen spolku = student, či
důchodce, či druhý a další člen domácnosti
Rozpočet spolku pro rok 2020
Zpracovatele účetnictví a pokladníka pro rok 2020 Blanku Čížkovou

Členská schůze pověřuje:
▪

Blanku Čížkovou přípravou Daňového přiznání za rok 2020

V Heřmanově Městci dne 19. 1. 2020

Zápis pořídil: Josef Kozel, předseda spolku

Ověřila: Michaela Dyčková, místopředsedkyně spolku

