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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
5.3.2012 v Praze, Václavské náměstí 19
Přítomni: Pánek, Knedla, Holec, Jeřábek, Slosiarik, Dušek, Hradecký, Blahota jako host
Omluveni: Durych (zahraniční cesta)
Neomluveni: Chlupsa (telefonicky před schůzí přislíbil, že udělá vše pro to, aby se schůze
zúčastnil)
Program:
- Kontrola úkolů z minulé schůze
- Informace předsedy
- Příprava rozpočtu na období 2012 až 2013
- Finanční situace Svazu
- Příprava Valné hromady
- Informace členů o činnosti v jimi spravované oblasti
- Různé

Předseda přivítal přítomné a vyslovil potěšení nad hojnou účastí na této schůzi. Přivítal
srdečně i hosta jednání pana PhDr. Jiřího Blahotu, redaktora časopisu Kámen.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
-

-

-

-

nový tajemník Václav Hradecký zahájil činnost od 1.2.2012. Vzhledem k jeho
zaměstnání nemůže být v pracovní době v kanceláři Svazu. Z uvedeného důvodu
doporučil jako nejvhodnější volání na jeho osobní mobil 602586085, nebo psaní na email vaclav.hradecky@hrad.cz Vyřizování všech záležitostí členů se tím urychlí. Jinak
e-mailová adresa Svazu zůstává v platnosti a tajemník do kanceláře Svazu dochází
vyřizovat věci mimo běžnou pracovní dobu.
Záležitosti se slečnou Zdražilovou byly vyřešeny a poslední platba za její práci ve
Svazu byla provedena dne 1.3.2012.
Bylo jednáno se zástupkyní majitelky budovy, ve které má Svaz kancelář. S ohledem
na nemoc majitelky bude smlouva obnovena později. S ohledem na oboustranný
souhlas s jejím užíváním nejsou v této věci problémy. Nemůžeme ale jednat o
případném snížení platby nájemného.
Smlouva na mobilní telefon byla uzavřena na tři roky a není po tuto dobu prakticky
vypověditelná. Její vypovězení by bylo dražší než její ponechání a nevyužívání. Pevná
linka zatím nebyla dořešena.
Smlouva s EURO ROCKEM je v platnosti i pro letošní rok, a proto bude plně
využívána.

Informace předsedy
-

-

byly provedeny výrazné změny v termínech a místech konání schůzí Výboru svazu a
byl změněn i termín konání Valné hromady Svazu – přehled je uveden dále
samostatně
zhodnotil účast členů výboru na výborových schůzích podle podkladu vypracovaného
předsedou Dozorčí rady - přehled je uveden dále.

-

-

-

-

vyhodnotil akci „balíček“ v rámci které si jednotliví členové výboru koupili knihy a
DVD z produkce Svazu s cílem zlepšení současné platební schopnosti Svazu. Cena
jednoho balíčku činila 2.900,- Kč. Balíčky uhradili: Pánek, Dušek, Durych, Holec,
Knedla. Dodatečně ještě zaplatí Slosiarik. Zde je na místě vyslovit pochvalu pro
předsedu i členy Dozorčí rady. Všichni se k akci přihlásili dobrovolně a provedli
úhrady. Stejně tak patří pochvala i Ing. Duškovi, který prodal jeden balíček Ing.
Bartákovi.
Informoval o nabídce účasti na FOR ARCHU 2012 včetně studentské soutěže
kamenických škol zpracovaném ve spolupráci s panem Surmajem – zástupcem FOR
ARCHU pro tuto oblast. Návrh nebyl výborem přijat.
Informoval o připravované výstavě Kámen Hořice 2012, která se bude konat ve dnech
14. až 16. června.
Informoval o nabídce Společenstva kamenosochařů se sídlem v Hradci Králové na
navázání úzké spolupráce ve všech zásadních záležitostech týkajících se obou
organizací.
Informoval o výstavě a vystavovatelích na FOR GARDEN a FOR HABITAT v době
od 22.do 25.3.2012 v Praze v Letňanech. Kdyby měl někdo ze členů zájem, bude zde
vystavovat i náš člen Ing. František Žoček (493 793 249, 603 998 957)
www.kamenolomjavorka.cz , který na výstavu srdečně zve a může zajistit i vstupenky
zdarma.

Příprava rozpočtu na další období
Členové výboru schválili jednomyslně návrh rozpočtu na roky 2012/2013 v následujícím
znění s tím, že ještě může být upraven v období, které zbývá do Valné hromady:
Příjmy
Náklady
Hospodářský výsledek

450 000,- Kč
320 000,- Kč
130 000,- Kč

Podrobný rozpis je uveden dále. Vytvořený zisk bude použit zejména k úhradě závazku
z minulých let na tisk publikací Svazu (110 tis.. Kč).

Finanční situace Svazu
Všichni členové výboru obdrželi položkový přehled všech plateb, které se uskutečnily přes
účet Svazu i pokladnou od 1. dubna 2011 do 29.2.2012.
Stav prostředků k 29.2.2012

celkem
na účtu
v pokladně

27 682,38 Kč
19 055,38
8 627,-

Dluh jednotlivých členů za příspěvky a služby dle smlouvy činil k 29.2.2012 40 800,- Kč.
Členové výboru obdrželi jmenný seznam dlužníků.

Příprava Valné hromady
Výbor odsouhlasil termín, místo konání a řídícího Valné hromady. Bude se jednat o běžnou
(nevolební) Valnou hromadu.
Termín konání
15.6.2012 od 10.00 hod. - je to v rámci výstavy Kámen Hořice 2012
Místo konání
škola Hořice - podle zájmu členů to bude buď v učitelské knihovně s kapacitou do 50ti
účastníků, nebo při větším počtu ve školní jídelně
Valnou hromadu bude řídit Ing. Dušek.
Všichni členové Svazu jsou co nejsrdečněji zváni.
Navržen je tento program:
- zahájení a uvítání přítomných
- volba orgánů
- zpráva o činnosti za minulé období - přednesou jednotliví členové dle svých oblastí
- hospodaření za rok 2011/2012
- zpráva Dozorčí rady
- návrh na vyřazení členů
- návrh činnosti na období 2012/2013
- návrh rozpočtu na období 2012/2013
- předání cechovních listů
- vystoupení případných hostů
- návrh usnesení
- závěr

Informace členů výboru o činnosti v jimi spravované oblasti
Knedla
Podal informaci o zpracování žádosti na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci požadavku
na změny výše poplatků za vydobyté suroviny, konkrétně snížení procentní výše úhrady.
Kopie žádosti bude předložena na vědomí i Českému báňskému úřadu.
Chomout
Vyjádřil nesouhlas s návrhem na účast Svazu na výstavě FOR ARCH v podobě v jaké byla
přednesena při jednání. Následně proběhlo jednání při kterém bylo dohodnuto požádat
v letošním roce o možnost zcela mimořádné bezplatné účasti Svazu (učňů kamenických a
kamenosochařských škol).
Dušek
Navrhl získat pí Krutilovou ml. z Hořic zpět do spolupráce s výborem a kooptovat ji do
výboru.
Doporučil zvýšit aktivitu Svazu při spolupráci se školami.
Doporučil pozvat všechny členy Svazu na výstavu Kámen Hořice 2012 a tím zároveň i na
Valnou hromadu Svazu.
Informoval obecně o zájezdu na výstavu v Italské Carraře. Zájezd je organizována a finančně
zajišťován mimo Svaz.

Ke Spočenstvu kamenosochařů uvedl, že se nejedná o okrajovou skupinu jak je Společenství
někdy chápáno, ale že pracují na jiných principech než Svaz a že jsou si ve své činnosti blíže i
tím, že se scházejí na svých jednáních ve velkých počtech.
Informoval o připravovaném výběrovém řízení na ředitele Hořické školy. Výbor Svazu
vyslovil jednoznačné stanovisko směřující k podpoře kandidatury stávajícího ředitele pana
Ing. Josefa Moravce.
Informoval o dalších možnostech získání ochranných známek přírodního kamene (Itálie)
včetně cenových relací.
Hradecký
Přednesl návrh zda by nebylo možno hradit z prostředků Svazu předplatné časopisu Kámen
pro všechny členy. Roční náklad by činil cca 26 tis. Kč. Při úhradě poštovného by to bylo
max. 30 tis. Kč. Návrh byl zamítnut.
Informoval o stanovách a internetových stránkách jiných sdružení a svazů, které prohlédl. Pro
náš Svaz uvedl jako inspirativní stránky svazu podlahářů, kteří jednoduchou formou informují
jejich návštěvníky o hlavních činnostech, které jednotliví členové nabízejí.
Informoval o nabídce redakce internetového časopisu Bydlení www.bydleni.cz Roční cena
inzerce by činila pro Svaz po přislíbené slevě 18 800 Kč. O nabídce nebylo vzhledem k ceně a
možnému očekávanému přínosu jednáno.
Durych – v nepřítomnosti
Zaslal vyhodnocení Odborného semináře, který se konal dne 28.2.2012. Téma bylo: „Čištění,
zpevnění a ochrana kamene. Zde přikládám jeho text.
Protože se nezúčastním příští schůze, píši krátké vyjádření k proběhlému semináři:
Seminář proběhl v jednom dni, dne 28.2.2012, za účasti 11 osob. Vybralo se (2.400,- Kč p. Hradecký +
4.600,- Kč p. Durych), tedy celkem 7.000,- Kč, z čehož si 2.000,- nechávám na zajištění semináře a
zbylých 5.000,- Kč jde do pokladny Svazu.
Téma přednášky bylo „Ošetření přírodního kamene“. Přednášku jsem koncipoval v obecné rovině: na
co si dát pozor při mytí kamene, proč je důležité věnovat pozornost volbě vhodného detergentu a na
základě čeho jej vybíráme, které faktory jsou pro volbu důležité, na jakém principu pracuje
hydrofobizace a zpevnění, problematika graffiti apod. Seminář jsem připravil v Power Pointu ve dvou
částech – čištění a ochrana, nicméně zúčastnění obdrželi sylabus s celkovým obsahem.
Přednáška trvala celkem 3,5 hodiny, byla však přerušena 2x přestávkou na odpočinek a občerstvení
(chlebíčky, bábovka, káva a nealko pití). Následovala neformální diskuze (cca 2 hod.) s některými
účastníky.

Z hodnocení jednotlivých účastníků semináře je jasné, že se jednalo o velice zdařilou a
prospěšnou akci za což patří panu Durchovi dík celého výboru Svazu.

Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
vysvětlivky: T:
KT:
O:

termín do kterého má být úkol splněn
kontrolní termín do kterého má být podána výboru informace o průběhu
plnění úkolu
odpovědný člen výboru (pokud to není výslovně třeba, neuvádím
tituly

116/1 Zaslat členům Svazu pozvánku na výstavu Kámen Hořice 2012.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
116/2 Zaslat panu Surmajovi informaci o názoru výboru Svazu na jeho účast na výstavě FOR
ARCH a požádat o možnost mimořádné bezplatné účasti.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
116/3 Připravit k odeslání dopis na MPO ve věci změny výše plateb za těžbu blokové
suroviny.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
116/4 Připravit pro členy přehlednou informaci o výhodách plynoucích z účasti v systému
ERURO ROCK a nabídnout jim ji v rámci Zpravodaje.
T: 31.3.2012
O: Chomout, Pánek, Hradecký
116/5 Opravit na webových stránkách Svazu známé chyby v adresách a názvech firem a
členů.
T: 16.32012
O: Hradecký
116/6 Připravit písemně vystoupení na Valnou hromadu o činnosti Svazu za svěřenou oblast
v minulém období (2011/2012). Svůj příspěvek zaslat tajemníkovi v elektronické podobě ještě
před konáním příští výborové schůze.
T: 2.4.2012
O: všichni
116/7 Zjistit možnost konání příští výborové schůze ve Skutči v pondělí 2.4.2012. V opačném
případě navrhnout náhradní místo.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
116/8 Zrušit rezervaci prostor na Václavském náměstí pro konání výborové schůze dne
7.5.2012.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
116/9 Připravit vydání prvního čísla Zpravodaje/2012.

T: vydání do 31.3.2012
O: Pánek

116/10 Požádat správce svazových webových stránek o předběžnou kalkulaci nákladů na
jejich rozšíření o část propagující práci jednotlivých členů Svazu, která by usnadňovala
uživatelům jejich vyhledávání.
T: 9.3.2012
O: Hradecký
116/10 Připravit pro možnost realizace výše uvedeného úkolu seznam hlavních činností, které
by mohly charakterizovat přehledně a jednoduše celý rozsah činností vykonávaných
jednotlivými členy Svazu.
T: 2.4.2012
O: Knedla
116/12 Obnovit spojení se zkušebnou kamene v Hořicích s cílem kooptování slečny Krutilové
ml. za členku výboru.
T: 31.3.2012
O: Dušek
116/13 Připravit informaci a návrh ohledně možnosti účasti v jiných organizacích
poskytujících ochranné známky na přírodní kámen.
T: 2.4.2012
O: Dušek
116/14 Zaurgovat ještě jednou všechny členy, kteří dosud neuhradili členské příspěvky za rok
2011/2012.
T: 31.3.2012
O: Hradecký
116/15 Předložit ke schválení předběžnou účetní závěrku za období od 1.4.2011 do 29.2.2012
a pohyb financí za březen 2012. Informace budou použity k jednání o ekonomické zprávě pro
Valnou hromadu.
T: 2.4.2012
O: Hradecký

Přílohy:

Nově schválené termíny a místa konání výborových schůzí a Valné hromady v roce 2012

Výborové schůze
datum

místo

zahájení

2.4.
7.5.
9.7.
3.9.
1.10.
5.11.
3.12.

Skuteč
ALT Pension *)
ALT Pension
Pražský hrad
zatím nestanoveno
zatím nestanoveno
zatím nestanoveno

10.00
15.00
15.00
15.00

Hořice (škola)

10.00

Valná hromada
15.6.

*) ALT Pension
Pod Markétou 155
140 00 Praha 10, Praha-Hájek
Možnost bezplatného použití tohoto místa nabídl Ing. Holec za což mu patří velké
poděkování. Nájem prostor v Praze pro konání výborové schůze jinak stojí kolem 1 000- Kč.
Proti seznamu uvedenému v minulém zápisu byl zrušen termín výborové schůze dne 14.6. a
změněn termín pro konání Valné hromady (původní návrh byl 12. nebo 19. května).

Výbor SKK - účast na schůzích.

den
měsíc

:

2010
2011
2012
15. 13. 17. 21. 28.
2. 30. 11. 5. 10. 14. 12. 26..
11. 12.
1.
2
3.. 5.
5.
7. 9. 10. 11. 12.
1.

Členové výboru:
Pánek
předseda

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

/

Dušek

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

Holec

/

/

/

/

-

/

-

-

/

/

-

/

Knedla

-

/

/

/

/

-

-

/

/

/

/

Holler

-

-

/

Skončil a jmenoval zást. Chlupu.

Chlupsa

Zást. Hollera. Nezúčastnil se ani jednou.

Chomout

/

Slosiarik

Nový člen.od 28.3.

Durych

Nový člen od 30.5.

/

-

/

/

/

/

/

/

-

-

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

-

/

Dozorčí rada:
Jeřábek

/

-

/

/

/

-

Žoček
Bartoš

/
/

Nezúčastnil se žádné schůze.

Členové DR nejsou dle stanov povinni se schůzí výboru zúčastňovat.
Členka výboru, paní Krutilová, zemřela. Kooptován byl p. Durych.

/

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1
Návrh rozpočtu na rok 2012 - 2013
změna

Výnosy:

Členské příspěvky
Služby dle smlouvy
Licence (Eurorock)
Semináře
3x během roku
Výstavy celkem
z toho - Brno
- Praha
Vlastní výrobky – prodej publikací
Tržby ostatní
CELKEM_____________________________

95 000,250 000,80 000,33 000,0
0
0
10 000,0
468 000,-

15 000,-

450 000,-

__________

Náklady:

Kancelářské potřeby
5 000,Spotřeba energie
6 000,Reprezentace
3 000,Nájemné a služby spojené s nájmem
82 000,Internet
25 000,Telefon
5 000,Ostatní služby - provozní režie, poštovné
40 000,- Výstavy
50 000,- semináře
10 000,- Zpravodaj
25 000,- podpora školství
10 000,12 000,- nebude účtováno
- činnost tajemníka
- jinde neuvedené (ČSN?)
Nákup ochr. známky EUROROCK
54 000,Poplatky banky
5 000,CELKEM_____________________________ __332 000,-__ _320 000,-

Hospodářský 320výsledek – zisk

136 000,-

130 000,-

Na příspěvcích bylo za rok 2011 – 2012 vybráno celkem 360 400,- Kč.
Z toho:
přes účet
353 600,pokladnou
6 800,Dosud nezaplacené příspěvky:

40 800,-

Změna – jedená se o změnu proti rozpočtu projednanému na minulé výborové schůzi.

