ZÁPIS ZE SCHŮZE GAKYILU KONANÉ 5.11. 2005 V PRAŽSKÉ GONPĚ

Přítomní: Fijalka Turzíková, Magdaléna Hamsíková (odcházející modří), Jitka Ilgnerová, Honzin Vávra (noví modří), Jirka Kučmaš (odcházející červený), Jirka Bím (zůstává červeným), Gábina Ouřecká, Honza Trupl (noví červení), Klára Markuciová (odcházející žlutá), Daniela Virágová (zůstává žlutá), Alena Plassová, Kamil Polách (noví žlutí).

1. otázka nabídnutého pozemku
2. Videotransmise
3. Webcasty:
4. Retreaty a webcasty v Lipencích
5. Financování gongy
6. Gonpa – výbírání peněz
7. Registrace nového gakyil
8. další body schůze


Modrý gakyil:
Fialka + Magda: 
1. otázka nabídnutého pozemku od Dana Kučery – ten nabídl:
- buďto pozemek a postavení domku (na který ale zatím nemá peníze) s tím, že jej bude vlastit Komunita, ale on bude obývat 1. patro a bude tam právně fungovat jako „věcné břemeno“ – tato varianta byla zamítnuta ze strany gakyilu hned, protože kombinace soukromého vlastnictví a vlastnictví Komunity není dobré řešení, např. v Lingu nesmí bydlet nikdo nastálo, jsou tam zprávci, kteří se střídají.
- nebo vzít si hypotéku na prostor pro gonpu v Praze a ručit za ní pozemkem, případně pozemek prodat a po splacení hypotéky by prostor připadl Komunitě, ta by hypotéku splácela prostřednictvím měsíčního nájmu, stejného jako máme U Božích bojovníků. Doba splácení by ale byla velmi dlouhá...
Dohodli jsme se, že si to Dan ještě rozmyslí, ale už se neozval....

2. Videotransmise – 26.11.05 V Lipencích u Prahy, 19.11. výklad praxe k videotransmisi pro nové členy v Gonpě (Magda Hamsíková), 25.11. výklad praxe k videotransmisi v Lipencích pro nové členy, kteří se nemohli dostavit (Jitka Ilgnerová).
Výklad Ganapudži provede Honzin. 
Honza T. zjistí od Mauricia bude-li transmise přes webcast (ne z kazety).
Magda zajistí notebook, audio bedýnky zajistí červení.
Poplatek 200 Kč,- za videotransmisi pro nové členy – tuto informaci dát na internet. 

3. Webcasty: do konce roku 2006 bude 7 uzavřených webcastů a 3 otevřené. Uzavřené jsou jen pro členy Komunity, kdo není členem a má zájem se jím stát, zaplatí za členské do konce roku jen 300 Kč (za zbývající 3 měsíce). 

4. Retreaty a webcasty v Lipencích: 
Plánován webcast na SMS (27. 1. – 5. 2. 06)
- poslední víkend v lednu (27. – 29. 1.) by byl retreat na SMS s poslechem webcastu v Lipencích, možná budeme moci zůstat i přes týden, záleží zda se najde min. 15 lidí. 
Na retreaty v Lipencích se bude vybírat nevratná záloha 200,- Kč při probíhajícím retreatu na další retreat minimálně od 15 lidí. Pronájem prostoru v Lipencích musí být zrušen u majitele min. jeden měsíc dopředu jinak budeme platit storno 1/2 peněz. 

5. Financování gonpy:
	budou se posílat upomínky za zaplacení gonpy (mailem), kontaktovat se budou konkrétní osoby.
	odhlasován návrh (6:4) kontaktovat ty, kteří zaplatili gonpu na rok dopředu a tudíž se jich netýkalo opětovné zdražení nájmu na 300 Kč kvůli nečekaně vysokému vodnému, stočnému (zaokr. 13 000 Kč) a úbytku pravidelně platících lidí. Sleva 500 Kč jim bude ponechána, ale budou požádáni, zda by mohli doplatit rozdíl 50 Kč za měsíc od doby, kdy byl zvýšen nájem (což činí 500 Kč). Klára napíše návrh prosby a emailem rozešle ostatním gakyil.


Žlutý gakyil:
Klára + Daniela:
6. Gonpa – výbírání 50,- Kč pro členy, kteří neplatí pravidelné příspěvky. 
Podmínky k získání klíče od Gonpy – min. 1 rok člen Komunity, platit pravidelně příspěvky na Gonpu. Výjimka VÝJIMEČNĚ u lidí, kteří chodí pravidelně a ukazují zájem o Nauku. 

7. Registrace nového gakyil na FÚ, dále smlouva o nájmu za gonpu, Ministerstvo vnitra.. 
Aktuálně nahlášeni: Alena Jarkovská, Alan Jarkovský a Libor Juška. Noví členové zatím nenavrženi. 
Návrh: změna stanov:  ze 3 zodpovědných gakyilů na všech 6. Zatím neprodiskutováno. 

JAKO NOVÝ ČLEN  ŽLUTÉHO GAKYILU BYL JEDNOHLASNĚ ZVOLEN KAMIL POLÁCH. FUNKCI PŘIJAL. 

Další členové Žlutého gakyil ochotní pomoci:
Dan Horyna – správce Dharmashopu – každá středa
Daniela Virágová – účetnictví za retreaty, distribuce textů
Jiřina Švamberková
Kamil Polách

8. DALŠÍ BODY SCHŮZE:
	hledání nové gonpy – stále v procesu
	návrh na retreaty v gonpě v neděli (není ruch z hospody)

Komunitní web se přesunuje k Liboru Malému
	Kamil Polách do příště zjistí, zda je možné mít účet na dvě osoby, zda má 2. osoba právo v případě úmrtí 1. osoby disponovat s účtem. 
	Návrh Honzy Trupla oslovit Vajra bratry a sestry, zda by měli zájem o spolupráci na Komunitních záležitostech (např. kdo by měl zájem vázat knihy apod..) a v případě potřeby je konkrétně oslovit. Gágina a Honza Vávra do příští schůze sepíší seznam potřeb Komunity. 


DALŠÍ SCHŮZE GAKYIL BUDE 27.11. 2005 V 10.30 HOD. V LIPENCÍCH U PRAHY. 
KOORDINÁTOR: Daniela Virágová

