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Občanské sdružení  

Hanspaulka 
Vostrovská 1457/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

 
EML oshanspaulka@seznam.cz 

IČO 70836949 

 

 

Zápis ze schůze VV občanského sdružení HANSPAULKA ze dne 23. 3. 2014 

 

Přítomni:  

 Jan Fischer (JF), Jan Mařan (JM), Marie Pojerová (MP), Erika Stařecká (ES), Tomáš Stařecký (TS) 

Program schůze:  

1. Vydávání časopisu Hanspaulka 

2. Stanovy a transformace o.s. v zapsaný spolek 

3. Webové stránky 

4. Administrativní záležitosti  

5. Různé 

 

ad 1) Přehled cenových možností tisku ve vztahu k různým formátům časopisu a rekapitulace aktuální 

situace a stavu časopisu (TS, ES). 

 Bylo konstatováno, že: 

a) byly nalezeny tiskárny, jejichž ceny se při zachování (i vylepšení) současného formátu 

časopisu vejdou do cenového limitu 5.000,-Kč, resp. cena může být i výrazně nižší; 

b) poskytnutím pomoci při přípravě jednotlivých čísel k vydání (pracovní síly, technické 

vybavení a dovednosti, organizace) lze dobu, která uplyne od uzávěrky (tj. od 

odsouhlasení hotových příspěvků redakční radou) po převzetí hotového časopisu 

z tiskárny zkrátit (v případě potřeby na pouhých 14 dní); 

c) bylo by dobré – vzhledem k bodům a) a b) a možnosti požádat o vyšší podporu ze 

strany městské části – prodiskutovat s redakční radou nový vzhled a rozšířený obsah 

časopisu. 

Diskuse o postupu převzetí řízení časopisu Hanspaulka (v souladu s usnesením VH a závěry schůze VV 

ze dne 3. 3. 2014). 

 VV se dohodl na následujících úkolech pro své členy: 

a) MP zjistí na obecním úřadu (OÚ) stav čerpání financí grantu na vydávání časopisu 

b) MP dohodne schůzku se zástupci Sokola, na níž se dohodne převzetí ekonomického  

a programového řízení časopisu Hanspaulka od příštího roku a podepíše smlouva  

o zajištění vydání druhých dvou letošních čísel ze strany občanského sdružení 

HANSPAULKA termín: do 4. 4. 
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c) Poté, co proběhne schůzka se zástupci Sokola, proběhne schůzka s pí. Čumplovou, na 

níž se dohodne organizace vydání dalších letošních čísel termín do 4. 4. 

d) Nejpozději do 20. 4. bude zorganizována schůzka s redakční radou, která bude sloužit 

k vzájemnému seznámení se, informování o situaci a naplánování další spolupráce 

e) Zvláštní schůze VV by měla být věnována obsahu čísla. 

ad 2) Stanovy pro spolek HANSPAULKA jsou připraveny k podání na Městský soud v Praze (sídlem Slezská 9, 

Praha 2, tel.: +420 224 172 111) /pozn. JM nalezl ve stanovách nesrovnalosti týkající se citací zákon, 

pošle úpravu TS do 26. 3./. Stanovy budou podány (TS) poté, co se ještě jménem o.s. vyřídí na OÚ 

administrativní záležitosti ohledně grantů a pověřujících dopisů pro stavební odbor a odbor životního 

prostředí. ES připraví ověřený souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla o.s. do 26. 3. 

ad 3) Webové stránky - TS informoval, že je třeba změnit doménu, neboť platnost domény oshanspaulka.cz 

vyprší 20. 7. 2014 a v té době již bude o.s. transformováno ve spolek, a tudíž by doména, jejíž název 

začíná os nebyla vhodná. V současné době je volně k dispozici doména hanspaulka.org. V poslední 

třetině roku vyprší platnost v tuto chvíli ještě registrované domény hanspaulka.cz. VV se shodl na tom, 

že od 21. 7. 2014 bude registrovat a používat doménu hanspaulka.org (199,- Kč/rok) a sledovat, zda se 

uvolní doména hanspaulka.cz (TS). 

TS dále informoval, že umístění stránek na serveru stojí 1400,- Kč. 

ad 4) JM vyhotoví pověřovací dopisy pro Ing. Mentbergera a Ing. Mařana pro jednání za občanské sdružení 

Hanspaulka na OÚ. Poté se domluví s TS a společně zajdou na OÚ (nejlépe do konce března), kde 

podají dopisy, oznámí změnu sídla o.s. a TS podepíše u p. Trojanové (tel. 608 248 205) za sdružení 

grant na Dětský den. M. Zelinková se k podpisu dostaví později. 

ad 5) JF slíbil, že doplní zápis z VH o chybějící položku a zašle MP 24. 3. 2014 k vytištění. 

MP informovala, že Dětský den se bude konat 22. 6. 2014 v neděli. Dále sdělila, že grantová řízení pro 

příští rok se vypisují obecně na podzim – viz též str. www.icn.cz s přehledem. 

 

⬛ Příští schůze VV se bude konat v pondělí 14. dubna 2014 ve 20.00, pravděpodobně v salonku restaurace 

Pizzeria Siesta, Na pískách 74 v Praze 6 – pozvánka bude zaslána elektronickou poštou.  

 

 

 

Zapsal/-a: Erika Stařecká 

 


