
Zápis                                                                                                           
z členského shromáždění SAPMU dne 8. 12. 2022 

Prezence 

• Přítomni osobně: J. Navrátilová, D. Sparling, Z. Moravec, M. Glogar, O. Zahradníček 

• Přítomni online: D. Spáčilová 

Jednání řídil Z. Moravec 

Informace o stavu členské základny a usnášeníschopnosti členského 
shromáždění 

Počet členů k 8. 12. 2022 je 98 

Řádní členové: 60  

Čestní členové: 38 

Dle Stanov je Členské shromáždění SAPMU usnášeníschopné při účasti minimálně 
jedné čtvrtiny řádných členů, tj. 15, což bohužel dnes není. Může přesto 
proběhnout s tím, že závěry musí být následně do 10 dnů schváleny alespoň jednou 
čtvrtinou všech členů tj. 25 v elektronickém hlasování.  

Program jednání 

Jednání bylo řádně svoláno mailem dne 8. 11. 2022 a program byl součástí pozvánky. 
Oproti pozvánce zařadíme diskusi hned za projednávaný materiál, který ČS vezme na 
vědomí a doporučí k elektronickému hlasování. 

1. Shrnutí aktivit – stav členské základny, roční účetní závěrka a výroční zpráva 

spolku za rok 2022 - diskuse 

2. Návrh plánu činnosti, výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2023 - 

diskuse. 

3. Různé. 

Ad 1) Shrnutí aktivit - stav členské základny, roční účetní závěrka a výroční 
zpráva spolku za období 2022. 

Výroční zprávu přednesla předsedkyně D. Spáčilová a zpráva tvoří samostatný 
materiál.  

Členské shromáždění bere na vědomí výroční zprávu s následujícími 
připomínkami a doporučuje ji po úpravě k elektronickému hlasování. 

• Neuvádět nadále ve zprávě všechny věci, které jsme získali od Dialogu, řada 
z nich už nesplňuje požadavky na řádný provoz, externí disky jsou pomalé atd. 
Grafiku TGM již nepoužíváme. 

• Částku 6000,- odsouhlasenou k podpoře MUNIE převést do roku 2023. 

Ad 2) Návrh plánu činnosti, výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2023. 

I v roce 2023 budeme vycházet z dříve nastavených cyklů aktivit, které pro přehlednost 
doplníme o pravidelné aktivity v oblasti grantů, propagace a spolupráce. Výbor 
doporučuje přibližný termínový plán jen na prvního půl roku. Ostatní akce – často 
plánované i několik let (např. beseda s rektorem MU) - musíme operativně zařadit 



podle možností zapojených osobností. Každá akce bude mít na sdíleném disku svoji 
kartu s uvedením hlavní odpovědné osoby, termínů propagace a celkového zajištění i 
vyhodnocení akce. 
 
„Naše univerzita“  

• Návštěva Farmaceutické fakulty MU spojená s přednáškou (odpovídá                  
J. Navrátilová) – únor/březen 2023 

• Exkurze do Kampusu v Bohunicích – květen 2023 (odpovídá Z. Moravec) 

• Beseda s rektorem MU prof. MUDr. M. Barešem, Ph.D. po dohodě s U3V 
(odpovídá O. Zahradníček, D. Spáčilová)  

 
 „Naše osobnosti“ 

• Kateřina Šimáčková – soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, beseda - 
duben 2023 (odpovídá D. Spáčilová) 
 

„Naše Brněnsko“ 

• Exkurze do Studia České televize Brno – termíny 25. 1. a 8. 2. 2023 (odpovídá 
D. Spáčilová) 

• Brno účtující – procházka pro Brně s autorem stejnojmenné knihy (předjednáno, 
odpovídá D. Spáčilová) 

• Přírodní zahrady ve městě Brně – červen 2023 (odpovídá O. Zahradníček)  

• Sochařské Brno 1989-2019 - procházka po Brně s autorem stejnojmenné knihy 
(zatím nejednáno, odpovídá D. Spáčilová) 

 
„Granty“ 
V dubnu 2023 vypíšeme již 11. ročník grantových projektů. Výbor navrhuje změnit 
některé formulace v zadání Grantů TGM – používat pojem „společenská prospěšnost“ 
místo „rozvoj demokratické společnosti“. Rozšíří se tím dosah grantů s ohledem na 
skutečnost, že na MUNI vznikl pro studenty KOMUNITNÍ FOND s dotací 2 miliony 
korun (na jeden grant je tu minimum 50 000 a maximum 200 000 korun). Tematicky se 
zaměřují na univerzitu ve veřejném prostoru, společenskou odpovědnost, udržitelnou 
infrastrukturu a zdravou společnost. SAPMU se tedy dostane termínově, finančně i 
tématy do situace, kdy bude doplňovat univerzitní aktivity v případech, kdy studenti na 
univerzitní grant nedosáhnou. 
Po zkušenosti s besedou na FSS doporučilo členské shromáždění zvýšit v rozpočtu 
prostředky na Granty (TGM i Rychlogranty) do celkové částky 50 000 a Rychlogrant 
omezit částkou 3-5 tisíc s tím, že je možnost žádat o něj v průběhu celého roku. 
Podrobné podmínky obou typů grantů včetně elektronického formuláře zpracuje výbor 
do konce ledna 2023. (Odpovídá O. Zahradníček a J. Navrátilová).  
 
„Naše spolupráce“ 

• Uzavření dohody o spolupráci s Univerzitou třetího věku (leden 2023 – 
odpovídá D. Spáčilová) 

• Uzavření dohody o spolupráci s MU k využívání spolkových prostor (leden 2023 
– odpovídá D. Spáčilová) 

• Uzavření dohody s celouniverzitním spolkem MUNIE (leden 2023 – odpovídá 
D. Spáčilová) 

• Spolupráce se Spolkovou platformou a jednotlivými spolky podle potřeby – 
stanovy, dokumenty potřebné k činnosti Platformy (půjčování věcí ze skladu 
např.) 



• Spolupráce se skupinou Univerzitní absolventská centra a načerpání dalších 
poznatků ze spolupráce s absolventy 

„Náš spolek“ 

• Doplnění webových stránek o fotografie z akcí včetně archivu, vytvoření rubriky 
„Proč jsem se stal a proč zůstávám členem SAPMU“ – únor 2023 (odpovídá J. 
Navrátilová a D. Spáčilová) 

• Akce k získání dalších členů – zaměřit se na vedení fakult a MU, na poslední 
ročníky (např. PrF ve spolupráci se spolkem MUNIE) s nabídkou vzniku 
samostatné sekce v rámci SAPMU apod.  

• Napojení na U3V a získávání členů z řad těch, kteří budou chodit na naše akce 
 

Rozpočet SAPMU 2022 

Stav  
k 13.12. 
2022 

Příjmy 
2023 

Částka 
Kč 

Výdaje 2023 
Částka 
Kč 

Stav  
k 31.12. 
2023 

    77 700* 
Členské 
příspěvky 

21 000 Celkem      65 000 
                 
33 700 

  
v minimální 
výši 200 Kč  
 

(průměr 
350 x 60 
členů) 

Granty (TGM a 
Rychlogranty) 

    50 000   

  
 

   Propagace        3 000   

      
Provoz, Spolkovna, 
administrativa        1 000   

      MUNIE        6 000   

   
Setkání, besedy, 
vstupné        5 000  

*změna ještě o minus cca 240,- za akci 15. 12. 2022 a mohou být zaplaceny některé členské 

příspěvky 

Členské shromáždění bere na vědomí návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2022 
s připomínkami (granty) a doporučuje je k elektronickému hlasování. 

Členské shromáždění doporučuje ponechat minimální výši členského příspěvku na 
částce 200 Kč s obvyklou splatností do 30. 6. 2023 a předkládá tento návrh 
k elektronickému hlasování. 

Ad 3) Různé 

Další témata do různého nebyla. 

 
 
Zapsala: D. Spáčilová 
Zkontrolovala: J. Navrátilová 
 


