VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ – ZÁPIS
9. ledna 2012 17:00-19:30 hod.
Mendelovo muzeum na Starém Brně
Přítomni: viz prezenční listina
I. Vize dalšího směřování
Posláním spolku je sdružování studentů, absolventů a přátel MU, kteří v duchu demokratických principů
usilují o tvůrčí společenství lidí kolem MU a o podporu studentských a absolventských aktivit a projektů
rozvíjejících občanskou společnost v České republice i ve světě.
AKTIVITY (přínos členům, univerzitě, společnosti)
1) Projekty TGM (granty a rychlogranty TGM)
finanční a odborná záštita studentských a absolventských projektů zaměřených na rozvoj občanské
společnosti v ČR i ve světě …debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, koncerty,
happeningy, konference, workshopy, stáže, publikace, výzkum…
2) Projekty SAPMU rozvíjející MU
obnova Mendelova skleníku a oranžérie na Starém Brně
ozeleňování MU, mateřská školka, stojany na kola, lavičky…
3) Velvet Lectures / Masarykovy debaty
nová tradice „Sametových přednášek“ světových osobností
pravidelná setkání a diskuse nad aktuálními společenskými otázkami
4) Spolupráce s občanskými sdruženími
Masarykovy debaty, Husa klub, Zlínské jaro, Wissenschaftskolleg Österreich Bibliothek …
Dne 21. prosince 2011 byl u FIO banky zřízen nový bankovní účet bez poplatků: č.ú. 2500203030/2010
Dne 9. ledna 2012 jsme podali žádost o zrušení stávajícího nevýhodného účtu u Raiffeisenbanky.
II. Stanovy
Výkonný místopředseda spolku Tomáš Mozga prezentoval návrh nových stanov:
1) Z názvu „Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity“ vypuštěna zkratka „o.s.“
2) Těžištěm spolku bude podpora studentů a rozvoje občanské společnosti v ČR i ve světě.
3) Zjednodušuje se organizační struktura, aby rektor Masarykovy univerzity již nebyl předsedou spolku:
valné shromáždění (nejvyšší orgán spolku)
předseda (statutární orgán, volen na 2 roky)
výbor (výkonný orgán, min 5 členů, voleni na 2 roky)
hospodář (vede účetnictví a hospodaření spolku)
správní rada (poradní a kontrolní orgán, min 6 členů, voleni na 4 roky)
4) Vyrovnané hospodaření spolku. Členství ve Spolku zaniká nezaplacením členských příspěvků na
daný kalendářní rok do 31. března.
V diskusi trvající 1,5 hodiny došlo k finálnímu doladění znění stanov (viz příloha).
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III. Diskuse a hlasování
a) schválení stanov
návrh: nové znění stanov (viz příloha) se všemi zapracovanými připomínkami účastníků diskuse
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
b) volba předsedy spolku (statutární zástupce spolku)
návrh: Tomáš Mozga, narozen 22.11.1980, r.č. 801122/3308, bytem Bartoňova 827, 530 12 Pardubice
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
c) volba členů výboru (7 lidí)
návrh: Martin Glogar, Eva Chovancová, Ondrej Lunter, Tomáš Mozga, Zdeněk Ručka, Petr Soukeník,
Martin Škop
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 6
d) volba členů správní rady (12 lidí)
návrh: osobnosti zvolené na 4 roky: Eva Janouškovcová, Miroslav Kundrata, Jiří Němec, Markéta
Soukupová, Don Sparling, Jiřina Šiklová
osobnosti zvolené na 2 roky: Jasna Flamiková, Jiří Hudeček, Kateřina Janků, Jan Slovák, Danuše
Spáčilová, Simona Škarabelová
(Délku funkčního období určilo seřazení jmen na základě počítačem vygenerovaných náhodných čísel.)
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4
e) schválení čestných členů bylo odloženo na další valné shromáždění
f) schválení výše členských příspěvků
návrh: základní = 200 Kč/rok, mecenáš = 400 Kč/rok, student = 50 Kč/rok
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Členství na rok 2012 bude automaticky prodlouženo pouze platícím členům. Členský příspěvek je nutné
uhradit do 31. března 2012. Po tomto datu je nezbytné podat novou přihlášku a zaplatit čl. příspěvek.
g) schválení hospodaření spolku v roce 2011
příjmy 2011 = 16.500 Kč (55 platících členů, 300 Kč dary)
výdaje 2011 = 39.567 Kč (31.760 Kč mzdy, 2.500 Kč občerstvení, 2.356 Kč nájemné, 1.851 Kč materiál,
648 bankovní poplatky, 452 Kč poštovné)
příjmy - výdaje 2011 = -22.763,35 Kč
zůstatek: 26.470,74 Kč (účet Raiff.) + 28.000 Kč (účet FIO banka) + 2357 Kč pokladna = 56.827,74 Kč
Hospodaření v roce 2011 skončilo ztrátou, která se převádí na vrub účtu nerozděleného zisku minulých
let. Výbor pečlivě prověří účetní uzávěrku za rok 2011. Podklady byly dodány přímo na zasedání.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
h) schválení rozpočtu na rok 2012
příjmy 2012: 121.000 Kč (~500 platících členů, 20.000 Kč obchod, 1.000 Kč dary)
výdaje 2012: 121.000 Kč
provoz, administrativa … ~ 5.000 Kč
propagace, web … ~ 16.000 Kč
Zlínské jaro 2012 … 7.000 Kč
rychlogranty TGM … ~ 15.000 Kč (viz přímy)
granty TGM … ~ 38.000 (viz příjmy)
Velvet Lectures … ~ 28.000 Kč
projekty MU … ~ 12.000 Kč (viz příjmy)
příjmy – výdaje 2012: ~ 0 Kč (vyrovnaný rozpočet)
PRO: 11
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1

Zápis z valného shromáždění sepsal Tomáš Mozga
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