Zápis ze zasedání Valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách
(dále Společnosti) konané 15. května 2014

1. Zdeňek Radvanovský informoval o činnosti Collegia Bohemica (dále CB), v jejíž správní radě je
zástupcem za Společnost. Správní rada CB se v průběhu uplynulého roku sešla dvakrát. Na
pořadu jednání byly především:
I.
Hledání vhodné právní struktury CB s ohledem na možnosti získávání finančních
prostředků. Možnosti: CB jako příspěvková organizace, zařazení mezi jiné příspěvkové
organizace (např. Muzeum města Ústí n. L.), transformace CB na ústav apod.
II.
Příprava expozice CB, získávání financí a vypsání výběrového řízení.
III.
Nákupy do sbírek CB. Informoval, že téměř všechny zakoupené předměty jsou již
zaevidovány v systému CES.
Přednesenou zprávu doplnil Václav Houfek, který upozornil na to, že přes přísliby z české
a německé strany se faktická realizace financování a transformace CB z různých důvodů
komplikuje. Společnost konstatovala, že za poněkud nestandardní lze ovšem považovat
i jednání současné ředitelky CB.
2. Kristina Kaiserová přednesla Zprávu o činnosti, přičemž informovala:
I.
o doplnění webové prezentace Společnosti
II.
o tom, že sborník z loňského kolokvia je ve fázi před sazbou a bude distribuován na
podzim
III.
o přípravě letošního kolokvia
IV.
o vydání Česko-saské učebnice
Zpráva byla jednomyslně přijata.
3. Václav Houfek přednesl Pokladní zprávu, která byla jednomyslně přijata.
Tomáš Okurka navrhl, zda by nebylo možné změnit bankovní ústav, kde by nebylo nutné platit
poplatky za vedení účtu, které činily 1.200,- Kč/ rok.
4. Marie Macková přednesla Zprávu revizní komise a poukázala na potřebu sladění a vykázání
členů a placení členských příspěvků.
5. Žádost o členství ve Společnosti podán paní Johannou von Haugwitz, kterou představila Jana
Hubková. Žádost byla odsouhlasena všemi přítomnými členy Společnosti.
6. Plán činnosti pro příští rok:
I.
průběžné doplňování webových stránek
II.
výhledové vydání Zpráv Společnosti
III.
výběr tématu kolokvia Společnosti na rok 2015
IV.
potřeba transformace Společnosti dle nového Občanského zákoníku, možnosti
nastínil Václav Houfek – pravděpodobná transformace do podoby spolku, změna
názvu a přeregistrace Společnosti na Ministerstvu vnitra ČR. Alena Míšková navrhla
změnu názvu jako Spolek pro dějiny Němců v českých zemích.
V.
provedení revize dle návrhu Revizní komise
Plán činnosti byl jednomyslně přijat.

7. Usnesení. Komise ve složení Tomáš Okurka a Helena Houfková vzala na vědomí Revizní zprávu
a schválila Plán činnosti, přijetí nové členky Společnosti, Zprávu o činnosti a Pokladní zprávu.
Valná hromada pověřuje Václava Houfka vypracováním změny stanov ve smyslu Občanského
zákona.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.

v Ústí nad Labem, 15. května 2014
zapsal: Martin Veselý

