
Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny N ěmců v Čechách 2007

Valná hromada se sešla dne 206 dubna 2007 v prostorách Ústavu slovansko- germánských
studií UJEP v Ústí nad Labem
Členové byli  přítomni dle prezenční  listiny uložené mezi písemnostmi Společnosti,  podle
prohlášení mandátové komise (ve složení Václav Houfek, Adrian von Arburg) se stala valná
hromada usnášení schopná podle stanov.
-  byly  zvoleny komise mandátová (V.  Houfek,  A.  von Arburg),  návrhová (M.  Macková,
M. Cvrková) a volební (J. Hubková, C. Kučera)
-  K.  Kaiserová  přednesla  zprávu  o činnosti  za  uplynulé  období,  která  byla  doplněna
o informace o vzniku a počátcích činnosti Collegia Bohemica o.p.s.
-  V.  Houfek  seznámil  přítomné  s tím,  že  účtem  Společnosti  procházely  další  finance
a vzhledem k tomu musela být uzavřena mandátní smlouva na zpracování daňového přiznání
za rok 2006.  Tyto  informace  zároveň  nahrazovaly  zprávu revizní  komise,  protože účetní
písemnosti  Společnosti  jsou aktuálně  k dispozici  pro toto  přiznání,  které  bude podáno do
konce června 2007.
- Byl představen návrh plánu činnosti na období 2007- 2008. (viz samostatná příloha)

Volby výboru Společnosti na další funkční období:
- byl představen návrh kandidátky nového výboru Společnosti a revizní komise
- výbor  byl  zvolen nadpoloviční většinou hlasů  přítomných členů  v tomto složení (řazeno
abecedně):  Petr Hlaváček, Václav Houfek, Kristina Kaiserová, Marie Macková, Miloslava
Melanová, Alena Míšková, Jiří Rak.
- revizní komise byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v tomto složení
(řazeno abecedně): Marta Cvrková, Kateřina Lozoviuková, Milan Svoboda

Následná diskuse se týkala:
1) Upřesnění tématu konference v roce 2008:
- „Média a komunikace v německém jazyce na území Čech“

Návrhová komise ve složení M. Macková, M. Cvrková přednesla návrh na usnesení (zvláštní
příloha), který byl přijat bez připomínek.

Ústí nad Labem, 26. dubna 2007 Kristina Kaiserová

Zapsala: Marie Macková

Usnesení valné hromady Společnosti pro dějiny N ěmců v Čechách, schválené valnou
hromadou ze dne 26. dubna 2007

Valná hromada schvaluje:
- zprávu o činnosti Společnosti za rok 2006



- návrh plánu práce Společnosti na rok 2007/ 2008

Valná hromada bere na vědomí:
- výsledky voleb výboru Společnosti a revizní komise
- zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2006, která je zároveň předkládána i místo zprávy
revizní

Členská schůze ukládá výboru Společnosti:
- plnit povinnosti, které vyplývají ze spoluzakladatelské funkce vůči Collegiu Bohemicu o.p.s.
-  uzavřít  daňové přiznání za rok 2006 a zveřejnit  informace o hospodaření Společnosti  na
webových stránkách Společnosti


