Zápis
z Valné hromady ČGHSP ze dne 24. února 2001
Místo konání: přednášková místnost, Ústav pro zemědělské a potravinářské
informace, Slezská 7, Praha 2 – Vinohrady.
Přítomno: 133 členů a 3 hosté
S pověřením SV zahájila a vedla Valnou hromadu paní Filoména Jičínská.
Účastníci VH schválili všemi hlasy:
1/ program Valné hromady
2/ zapisovatelku p. Helenu Voldánovou
3/ návrhovou komisi ve složení předseda Ing. Jiří Řezníček, členové
Ing. Jiří Šrůta, Václav Červený.
Předseda ČGHSP PhDr. Jan Podhola přednesl zprávu o činnosti a hospodaření ČGHSP
za rok 2000 (viz příloha). Dále přednesl zprávu Revizní komise Ing. Milan Špirakus
(viz příloha).
Diskuse:
1/ p. Ladislav Forman vystoupil s příspěvkem o mediální propagaci a připravovaném
scénáři televizní soutěže zaměřené na genealogii a historii.
2/ PhDr. Jan Podhola přednesl návrh na postupnou úpravu výše členského příspěvku.
Navržená výše členského příspěvku pro rok 2002 byla jednohlasně přijata. (viz příloha)
3/ Mgr. Marek Starý vyzval k účasti členy na Genealogickou a heraldickou konferenci,
na které mohou přispět svými odbornými přednáškami.
4/ Pan Rudolf Melichar svými nejasnými připomínkami a nesouhlasem s následujícím
setkáním genealogů narušil hladký a rychlý průběh diskuse. Vyzval členy k hlasování.
Toto bylo zamítnuto s tím, že se koná po ukončení VH a na základě dříve uloženého
úkolu SV a není součástí programu této VH.
5/ Pan Dub a další řada členů se vyjádřili k jeho připomínkám a podpořili činnost SV.
6/ Pan Lutonský se vyjádřil ke zprávě RK, k vytváření publikace Základy genealogie I.,
k recenzi na jeho publikaci. Oznámil VH, že minulý týden zaslal odpověď na dopis RK.
Po ukončení diskuse byla vyhlášena přestávka, která byla obohacena možností nákupu
nápojů a lahůdkářských výrobků. Po přestávce pokračovala VH návrhem na ocenění
práce členů ČGHSP pana Jana Mareše a Ing. Jana Oulíka, které bylo jednomyslně
přijato. Předseda J. Podhola předal tato ocenění a následně seznámil členy s návrhem
plánu práce a plánem hospodaření na rok 2001 (viz příloha). Poté předseda návrhové
komise pan Jiří Řezníček přednesl Návrh usnesení Valné hromady, jež byl jednohlasně
odsouhlasen v této podobě:
Valná hromada ČGHSP
a) souhlasila po projednání s přednesenou zprávou Správního výboru o činnosti a
hospodaření ČGHSP za rok 2000
b) souhlasila po projednání s přednesenou zprávou revizní komise o činnosti a
hospodaření ČGHSP za rok 2000
c) schválila návrh rozpočtu na rok 2001
Celkový příjem:
332 tis. Kč
z toho:
150 tis. Kč členské příspěvky jednotlivců
25 tis. Kč členské příspěvky organizací
120 tis. Kč publikace

25 tis. Kč kurzovné
6 tis. Kč poštovné a balné
6 tis. Kč ostatní
Celkové výdaje:
z toho:

Přebytek:

324 tis. Kč
40 tis. Kč poštovné
20 tis. Kč knihovna
180 tis. Kč publikace vč. sborníku z konference
15 tis. Kč setkání genealogů
40 tis. Kč nájemné
29 tis. Kč ostatní (kancel.potřeby, telefon, bankovní
poplatky, ad.)
8 tis. Kč

d) rozhodla o výši členských příspěvků na rok 2002
zápisné (zůstává ve stejné výši)
30,- Kč
nevýdělečně činný člen (zvýšení o 20 Kč)
140,- Kč
výdělečně činný člen (zvýšení o 10 Kč)
280,- Kč
organizace (zůstává ve stejné výši)
350,- Kč
zahraniční členové (zůstává ve stejné výši)
35 USD nebo 35 DEM
e) ukládá Správnímu výboru plnit úkoly dle předloženého plánu práce
Na úseku organizačním:
1. Dokončit práce na nové koncepci GHL.
2. 4x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu pro mimopražské členy.
3. Připravit organizační uspořádání společnosti včetně SV a činností.
Na úseku činnosti:
4. Zpracovat a zveřejnit výsledky dotazníkové akce
5. Vydat publikaci o základech genealogie
6. Vydat tiskem soupis knižního fondu Společnosti
7. Uspořádat kurz pro začínající rodopisce, využít audiovizuálních pomůcek
8. Realizovat pomoc pobočkám podle vypracovaného programu
9. Nadále pořádat Středečníky
10. Pokračovat v práci na Soupisu genealogické a heraldické literatury
11. Doplňovat knižní fond knihovny
12. Uspořádat setkání genealogů a heraldiků v zámku Nečtiny. VH doporučuje
jeho včasnou propagaci.
13. Realizovat nejméně dva tématické zájezdy
14. Doporučuje SV projednat s p. Formanem námět na mediální propagaci formou
jím uvedené soutěže.
f) souhlasila s udělením ocenění Česné členství panu Janu Marešovi.
g) souhlasila s udělením ocenění Uznání za práci pro Společnost panu Janu Oulíkovi.
Valná hromada ČGHSP byla ukončena ve 13,00 hodin a následovalo dle pozvánky
setkání genealogů a heraldiků.
Zapsala: Helena Voldánová

