Zápis z Valné Hromady sdružení SUR dne 26. 5. 2012
Seznam účastníků: viz prezenční listina a PhDr. Hana Junová jako host setkání
Místo konání: IC Zahrada, Praha 3
Úvod – Věra Rašková seznámila účastníky se Zprávou o činnosti sdružení SUR
Téma 1 – obnovení akreditace na MZ, Věra Rašková a Michael Chytrý informují o
zamítavém rozhodnutí o akreditaci na MŠMT s odůvodněním - program a jeho obsah není
zacílen na potřeby pedagogů
M.Těmínová podává návrh spojit se s Remediem, akreditovanými programy, které běží a
stanoveným podmínkám vyhovují, všeobecný souhlas
Téma 2 – vytvoření Etického kolegia – otázka, co má řešit, jakou náplň, obsazení, vymezit
kompetence Odborné rady a skupiny pro etické otázky, hierarchicky Odborná rada by
garantovala práci Etického kolegia, podněty by měly vycházet od členů SUR, diskuse o
potřebnosti
Návrh Věry Raškové – posílat tipy na členy a návrhy na obsahovou náplň činnosti Etického
kolegia (3 členové) do příští valné hromady, tam bude případně zvolena
Téma 3 – vytvoření Nadačního fondu Eduarda Urbana – návrh Jaroslava Šturmy – pro
správu hrobu zakladatele SUR, případně vytvoření ceny E. Urbana, diskuse o náročnosti
administrativy kolem nadace
Všeobecný návrh – finanční náklady na správu hrobu ponese sdružení SUR, budou uhrazeny
zpětně J. Šturmovi podle doložených účtů
Téma 4 – Michael Chytrý seznámil členy sdružení s Finanční zprávou za rok 2011,
sdružení hospodařilo se ziskem 56 965 Kč.
Téma 5 – otázka využívání finančních rezerv SUR, k 26.5.2012 zůstává na účtu 317 833
Kč – diskuse jejich zhodnocení, uložení na vyšší úrok, investice – Jiří Drahota podává několik
návrhů ve směru rozvoje - uspořádání konference, vydání knihy, získání veřejného prostoru
pro pořádání výcviků a aktivit SUR apod.
Návrh na vytvoření pamětní desky zakladatelů SUR na budově Apolináře
Všemi navrženými tématy se bude zabývat Správní rada
Valná hromada odsouhlasila:
• Zprávu o činnosti za rok 2011
• Finanční zprávu za rok 2011
• Převzetí finanční správy hrobu E.Urbana
• Proplacení finančních nákladů Jaroslava Šturmy na správu hrobu E. Urbana zpětně
• Roční odměny členům Správní a Odborné rady SUR
Valná hromada se konala v rámci Surfování skrze komunity SUR v příjemném prostředí IC
Zahrada, se zajištěním občerstvovacího zázemí a skvělého oběda. Poděkování patří
PhDr. Jiřímu Drahotovi – řediteli Zahrady, PhDr. Věře Raškové – předsedkyni SR SUR,
moderátorovi PhDr. Jiřímu Librovi a Kačence za realizaci setkání a jeho hladký průběh.
Zapsala: N.Šolaja

