Zápis z Ustavující schůze spolku Spolek pro opravu varhan
v kostele sv. Jakuba staršího, apoštola, v Chotěboři, z.s. - zkrácený
název SPOV Chotěboř, z.s.
ze dne 14.8.2016, konané v budově farního úřadu, ul. Trčků z Lípy
61 v Chotěboři.
Dle přiložené prezenční listiny se Ustavující schůze účastnilo osm přítomných – Ing.
Jozef Pikla, Jakub Pikla, Jan Pikla, Ing. Milan Linhart, Pavel Valtr, Ing. Ludmila
Pecnová,
Dana Čermáková, Zdeňka Vencbauerová a jako host děkan
Římskokatolické farnosti – děkanství Chotěboř P. Josef David. Ustavující schůzi
svolal iniciátor založení spolku pan Jakub Pikla a to zveřejněním dne 12.7.2016.
Program:
1. Zahájení schůze Svolavatelem, prezence, schválení programu ustavující schůze,
účel založení spolku, sídlo spolku
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o dosavadních jednáních v zájmu spolku
4. Souhlas vlastníka čp. 61 v Chotěboři s umístěním sídla spolku
5. Projednání návrhu stanov spolku a jejich schválení (hlasováním)
6. Volba Orgánů spolku, schválení výše členských příspěvků, kontrolní komise
7. Jednání o členství dle přihlášených osob v listině přítomných
8. Souhlas vlastníka varhan s opravou a prohlášení spolku o převodu zhodnocení
varhan do majetku farnosti.
9. Diskuze, závěr

Jednání:
1. Dnešního dne, tj. 14. srpna 2016 v 19.00 zahájil svolavatel pan Jakub Pikla
Ustavující schůzi spolku. Této se účastnilo v budově farního úřadu 8 přítomných
a 1 host (viz. příloha – Prezenční listina), kteří projevili společný zájem a
svobodnou vůli založit zde spolek s názvem Spolek pro opravu varhan v kostele
sv. Jakuba staršího, apoštola, v Chotěboři, z.s., zkrácený název SPOV Chotěboř,
z.s.. jako samosprávný, dobrovolný, demokratický, nezávislý a nepolitický
svazek členů, který sdružuje své členy na základě společného zájmu o naplnění
cílů spolku a spolčovat se v něm za účelem a cílem :
a) získávat prostředky a realizovat projekt opravy varhan v kostele sv. Jakuba
v Chotěboři,
b) být spolkem nezávislým a nepolitickým, sdružovat dobrovolné členy na
základě společného zájmu o hudbu a společenský život,
c) aktivně přispívat k rozvoji města Chotěboř a podílet se na společných
projektech s dalšími spolky a sdruženími ve městě,
d) podílet se na komunitním nebo lokálním rozvoji,
e) spolupráce se Základní uměleckou školou Chotěboř a dalšími subjekty při
využití a výuce hry na varhanní nástroj.

Svolavatel seznámil přítomné se zprávou Václava Uhlíře, diecézního organologa, o
stavu varhan v kostele sv. Jakuba, s nutností jejich opravy a s možnými variantami
oprav. Dále sdělil, že bylo jednáno s několika varhanáři, např. p. Fišer, p. Valenta.
K tomu se rozvinula diskuze, která byla završena hlasováním o tomto záměru.
Výsledek hlasování byl - 100% přítomných bylo pro popsaný záměr, čímž byla
vyjádřena a potvrzena svobodná vůle všech přítomných založit Spolek. Dále bylo
hlasováno o programu ustavující schůze - výsledek hlasování byl - 100% pro výše
uvedený program ustavující schůze.

2. Předsedajícím ustavující schůze byl 100% přítomných zvolen pan Ing. Jozef Pikla,
zapisovatelem paní Zdeňka Vencbauerová a ověřovatelem zápisu pan Ing. Milan
Linhart.
3. Jelikož v předchozím bodě programu byl schválen záměr přítomných založit
Spolek, Předsedající schůze pan Ing. Jozef Pikla informoval přítomné o jednáních a
činnostech, které vedl spolu se Svolavatelem v zájmu Spolku před touto ustavující
schůzí – příprava návrhu stanov spolku, příprava na registraci spolku u krajského
soudu, příprava organizování veřejné sbírky, předjednání založení účtu u Komerční
banky, a.s., jehož vedení bude bez poplatků za vedení účtu i za pohyby na účtu,
jednání na Finančním úřadu v Havlíčkově Brodě, jednání s p. Mocem o zapojení ZUŠ
apod.
4. Vzhledem k tomu, že sídlo spolku bude v budově farního úřadu - tj. Trčků z Lípy
61, v Chotěboři byl požádán zástupce Římskokatolické farnosti - děkanství Chotěboř
P. Josef David o souhlas s umístěním sídla spolku. Zástupce farnosti P. Josef David
vyjádřil souhlas s umístěním sídla spolku.
5. Jako další bod bylo přistoupeno k rozpravě a diskusi ohledně stanov Spolku (viz.
příloha –Stanovy Spolku). Po projednání přijala schůze hlasováním toto usnesení:
Schvalují se Stanovy spolku Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba staršího,
apoštola, v Chotěboři, z.s., zkrácený název SPOV Chotěboř, z.s.
Hlasování proběhlo takto: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%.
6.Jelikož byla stanovena základní pravidla činnosti Spolku, mohlo být přistoupeno
k volbě orgánů spolku a to výboru a předsedy výboru.
Za členy výboru spolku byli hlasováním zvoleni:
- Pan Jakub Pikla, nar. 4.9.1995 , bydliště Chotěboř, Parková 1640,
- Pan Pavel Valtr, nar. 11.6.1956, bydliště Chotěboř, Palackého 342,
- Paní Ing. Ludmila Pecnová, nar.10.10.1969 , bydliště Chotěboř, Smetanova
526,
Hlasování proběhlo takto: pro 7 přítomných, proti 0, zdržel se 1 přítomný.
Zvolení členové výboru prohlásili, že se svou volbou za členy výboru souhlasí.

Z těchto tří členů výboru byl poté schůzí zvolen předseda výboru – pan Jakub Pikla,
který byla zároveň pověřen k podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku a
místopředseda výboru - pan Pavel Valtr.
Hlasování proběhlo takto: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%.
Pan Jakub Pikla prohlásil, že se svou volbou předsedy výboru souhlasí. Pan Pavel
Valtr prohlásil, že se svou volbou místopředsedy výboru souhlasí.
Vzhledem k tomu, že spolek nebude mít ustanovenu kontrolní komisi, bude členskou
schůzi zvolen člen spolku, který každý rok provede kontrolu hospodaření spolku.
Dále přednesl předsedající ustavující schůze návrh na stanovení výše členských
příspěvků a to na částku 100,--Kč ročně.
Hlasováno s výsledkem - 100% pro návrh, proti 0%, zdrželo se 0%.
Poté ustavující schůze pověřila členy výboru spolku k zajištění registrace spolku u
KS HK, k založení účtu v Komerční bance, a.s. a k vyhlášení veřejné sbírky.
7. Dle schválených stanov spolku platí, že členství vzniká na základě písemné
přihlášky a dle ust. §224 NOZ platí, že osoby zapsané do listiny přítomných, podaly
řádnou přihlášku do spolku. Zástupce Římskokatolické farnosti-děkanství Chotěboř
farnosti P. Josef David nepřijímá členství a nevstupuje do spolku, vzhledem
k probíhajícím a časové náročným opravám kostela.
Dle stanov řádně zvolený výbor, jako Statuární orgán spolku, projednal přihlášky
přítomných a rozhodl o jejich přijetí za členy spolku, když pro přijetí byli všichni
členové výboru a následně rozhodl o jejich zapsání do seznamu členů spolku (viz.
příloha: seznam členů spolku).
8. P. Josef David jako zástupce vlastníka varhan vyjádřil souhlas s opravou varhan.
Členové spolku vyjádřili souhlas s převodem zhodnocení varhan do majetku farnosti.
9. V diskusi se probírala témata - jak bude probíhat výběr zhotovitele opravy,
jednání s orgány památkové péče, informace o Programu regenerace památkové
zóny města, možnost požádání o dotace, informace o dalších zájemcích o členství
ve spolku.
Dále P. Josef David předal předsedovi výboru dar 1 000,--Kč, který převzal od
anonymní dárkyně a předal svůj příspěvek 200,--Kč.
Poté Předsedající schůze pan Ing. Jozef Pikla tuto schůzi ve 21.00 ukončil.
Zapisovatel: Zdeňka Vencbauerová
Ověřovatel zápisu: Milan Linhart
Dne 14.8.2016

