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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
2.4.2012 ve Skutči ve firmě Grano Skuteč spol. s r.o.
Přítomni: Pánek, Dušek, Knedla, Durych, Jeřábek, Bartoš, Josef Moravec, Boleslav Dlouhý,
Hradecký, Vlastimil Nešetřil – Grano Skuteč jako host
Omluveni: Slosiarik, Holec, Chomout
Neomluveni: Chlupsa

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

Schůze se konala v krásném a milém prostředí firmy Grano Skuteč spol. s r.o., která poskytla
Svazu své školící středisko a zajistila bezplatně nečekané pohoštění, za což jí vyslovil
předseda Svazu pan Pánek velké poděkování.
Na začátku jednání přivítal všechny přítomně pan Vlastimil Nešetřil, jednatel společnosti
Grano Skuteč a popřál zdar jednání a následně se části jednání účastnil.
.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
116/1 Zaslat členům Svazu pozvánku na výstavu Kámen Hořice 2012.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
Uvedeno formou zápisu ze schůze výboru na www stránkách Svazu.
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
Splněno. Další jednání s panem Surmajem povedou za Svaz pánové Chomout a Jeřábek.
116/3 Připravit k odeslání dopis na MPO ve věci změny výše plateb za těžbu blokové
suroviny.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
Splněno. Dopis byl navíc odeslán i na Český báňský úřad. Z MPO již máme odpověď ve
smyslu, že se zpracovává novela horního zákona, která by se měla zabývat i naší
problematikou a že termín předložení věcného záměru novely byl stanoven na konec tohoto
roku.

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
NT: 30.4.
O: Chomout, Pánek, Hradecký
Nesplněno. Přesouvá se do 30.4.2012.
116/5 Opravit na webových stránkách Svazu známé chyby v adresách a názvech firem
a členů.
T: 16.32012
O: Hradecký
Splněno.
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
Podněty předložil pouze předseda Dozorčí rady Ing. Jeřábek (jsou uvedeny jako příloha
zápisu) a předběžnou závěrku (do konce února) předložil jednatel Hradecký. Úkol se přesouvá
na termín týden před konáním další výborové schůze. Viz nové úkoly.
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
Splněno a realita předčila očekávání.
116/8 Zrušit rezervaci prostor na Václavském náměstí pro konání výborové schůze dne
7.5.2012.
T: 16.3.2012
O: Hradecký
Splněno.
116/9 Připravit vydání prvního čísla Zpravodaje/2012.

T: vydání do 31.3.2012
O: Pánek
NT: 30.4.

Nesplněno.
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
Splněno. Návrh na možná řešení uveden na konci zápisu.
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

Splněno. Návrh je uveden na konci zápisu.
116/12 Obnovit spojení se zkušebnou kamene v Hořicích s cílem kooptování slečny Krutilové
ml. za členku výboru.
T: 31.3.2012
O: Dušek
NT: 31.5.
Vzhledem k napjaté situaci na škole v souvislosti s konkurzem na ředitele školy nebylo
možno úkol splnit. Stanoví se náhradní termín.
116/13 Připravit informaci a návrh ohledně možnosti účasti v jiných organizacích
poskytujících ochranné známky na přírodní kámen.
T: 2.4.2012
O: Dušek
Splněno. Informace podána na schůzi. Jiné organizace o kterých byla řeč na minulé schůzi se
pohybují víceméně v oblasti ekologie a pro členy Svazu by z případné účasti neplynuly žádné
přínosy.
116/14 Zaurgovat ještě jednou všechny členy, kteří dosud neuhradili členské příspěvky za rok
2011/2012.
T: 31.3.2012
O: Hradecký
Splněno. Všem byly zaslány dopisy. Většina adresátu reagovala. Někteří zaplatili, jiní
oznámili dřívější ukončení členství a někteří nereagovali vůbec.
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
Splněno.

Informace předsedy
Svaz odeslal žádost na Hospodářskou komoru ČR a na CzechTrade o poskytnutí finančního
příspěvku na akci „veletrh Stone+tec 2013“. Z odpovědi CzechTrade vyplývá, že rokem 2012
skončil projekt „Specializované výstavy a veletrhy ze kterého byly příspěvky poskytovány.
V případě, že bude obnoven i pro rok 2013, naši žádost projednají.
Požádal členy výboru o zaslání informací za své oblasti pro výroční schůzi nejpozději do
týdne před konáním další výborové schůze, která se bude konat dne 7.5.2012 v Alt
penzionu (Pod Markétou 155, 104 00 Praha 10, Praha Hájek.
Informoval, že součástí Zpravodaje bude nově rubrika o jednotlivých kamenických firmách
s historickou tradicí. V každém čísle bude prezentována vždy jedna z nich. První bude
Oldřich Svoboda a jeho nástupci..
Koordinátorem výstavy Kámen Hořice 2012 byl za Svaz ustanoven pan Chomout.
Příprava rozpočtu na další období

Byla provedena úprava návrhu rozpočtu na roky 2012/2013. Provedené změny vyplývají
z upřesnění plánovaného objemu členských příspěvků (snížení) a z nutnosti (je uzavřena
smlouva na 1 tis. Kč měsíčně) zahrnout do rozpočtu odměnu pro tajemníka (nebude čerpána)
a jsou uvedeny v následujícím přehledu:
nový návrh
rozdíl
Příjmy
450 000,- Kč
425 000,- Kč
- 25 000,- Kč
Náklady
320 000,- Kč
332 000,- Kč
+ 12 000,- Kč
Hospodářský výsledek
130 000,- Kč
93 000,- Kč
- 37 000,- Kč
Pokud nebude třeba udělat v rozpočtu ještě nějaké změny, bude tento návrh předložen
v podrobném položkovém členění ke schválení Valné hromadě.
Finanční situace Svazu
Všichni členové výboru obdrželi položkový přehled plateb, které se uskutečnily přes účet
Svazu za březen 2012. Tři platby byly doplatky členských příspěvků na základě písemných
žádosti tajemníka všem dlužníkům (viz úkol 116/14).
Stav prostředků na účtu činil k 31.3.2012 20 088,58 Kč.
Byla provedena předběžná závěrka roku 2011/2012, prozatím za měsíce duben 2011 až únor
2012. S ohledem na malý objem plateb v březnu 2012 je možno považovat níže uvedené
hodnoty za podobné jaké budou v roční závěrce (údaje v Kč).

Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek (zisk)

rozpočet
601 000,640 000,39 000,-

skutečnost
445 104,67
505 874,65
60 769,98

rozdíl
.
- 165 895,33
- 134 125,35
+ 21 769,98

Hlavní úspory v nákladech byly dosaženy v položkách činnost tajemníka a náklady na
semináře a podporu školství. Ve výnosech nebyly dosaženy plánované příjmy v položkách
příjmů z členských příspěvků (z prodeje služeb), příjmů za semináře a výnosů z inzerce
a služeb v reklamě. Pozitivně se naopak projevily neplánované tržby z prodeje knih a CD.
Skutečný zisk bude nižší o pravidelné platby, které ještě proběhly v březnu.
Příprava Valné hromady
Výbor zve všechny členy na letošní Valnou hromadu, která se bude konat dne 15.6.2012 od
10.00 hodin ve škole v Hořicích. Bude se jednat o běžnou (nevolební) Valnou hromadu.
Touto cestou si výbor Svazu doluje požádat všechny zájemce o nahlášení své účasti
tajemníkovi Svazu buď telefonicky na číslo 602586085 nebo mejlem na adresu
vaclav.hradecky@hrad.cz .
Jak již bylo uvedeno dříve, bude se Valná hromada konat v termínu výstavy Kámen Hořice
2012.
Navržen je tento program:
- zahájení a uvítání přítomných
-

volba orgánů Valné hromady

Dušek
prozatím navrženy tyto osoby:

-

předseda
zapisovatel
skrutátoři
ověřovatel zápisu
návrhová komise
mandátová komise
zajištění prostoru a organizace občerstvení

Dušek
Pánek
Dlouhý + 2
Tichý
Knedla + 1
Hradecký + 1
Moravec

zpráva o činnosti za minulé období
hospodaření za rok 2011/2012
zpráva Dozorčí rady
návrh činnosti na období 2012/2013
návrh rozpočtu na období 2012/2013
návrh na změnu ve výboru Svazu
předání cechovních listů
vystoupení případných hostů
diskuze
přestávka
návrh usnesení a jeho schválení
závěr

Pánek
Hradecký
Jeřábek
Pánek
Hradecký
Pánek
Chomout
hosté
Dušek
Knedla
Dušek

Informace členů výboru o činnosti v jimi spravované oblasti
Dušek
Informoval o možném zájezdu na výstavu v Italské Carraře. Zájezd nebude v letošním roce
finančně podpořen Italskou stranou. V dřívějších letech činil příspěvek Italů cca 100 tis. Kč.
V době konání výborové schůze nebylo k zájezdu zatím nic zajištěno s výjimkou informace
od Společenstva kamenosochařů, které má zájem o spoluúčast počtem asi 15ti svých členů.
Podrobně informoval výbor o výběrovém řízení na ředitele školy v Hořicích a vyjádřil názor,
že by bylo velkou škodou pro studenty současné i budoucí, školu a nakonec i pro Svaz
kameníků a kamenosochařů, kdyby došlo k jakékoli výměně ředitele školy. Všichni členové
jeho stanovisko odsouhlasili a vyjádřili přítomnému panu řediteli Moravcovi svoji maximální
podporu. Jménem Svazu požádal pana ředitele Moravce, aby se výběrového řízení zúčastnil
a popřál mu úspěch.
Knedla
Předložil návrh hlavních činností podle úkolu 116/10. Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto, že
návrh dopracuje na základě vznesených doporučení (přepracovaný materiál je na konci
zápisu).
Durych
Nabídl provést v rámci výstavy Kámen Hořice 2012 pro zájemce školení v Hořicích. Po
diskuzi bylo rozhodnuto, že se školení v rámci výstavy nebude organizovat z důvodu malého
zájmu účastníků s ohledem na nabídku ostatních programů.
Jeřábek
Přednesl náměty pro zprávu Dozorčí rady (náměty jsou na konci zápisu). Na dotaz
o spolupráci Hořické školy se školou ve Vodičkově ulici podal informaci Ing. Moravec.

Spolupráce je na vysoké úrovni a žáci školy z Vodičkovi ulice se zúčastní sochaření v rámci
výstavy v Hořicích.
Moravec
Podal informaci o svých nezáviděníhodných zkušenostech a velkých osobních
i profesionálních problémech spojených se svým přihlášením do výběrového řízení na ředitele
školy v Hořicích.
Škola naskenovala Braunův Betlém v Kuksu. Výsledky budou prezentovat na úrovni
Královéhradeckého kraje. Pořízené údaje umožní vyrobit zmenšenou repliku Betléma.
Škola se účastní výzvy pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Bartoš
Kvituje diskutovaný námět na úpravu stránek svazu.
Dlouhý
Hejtman Vysočiny podepsal 3. 4. 2012 jmenování pro dvacítku „nových“ ředitelů krajských
středních škol. Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Ing. Jindřich Vodička.
Takže ve Světlé nad Sázavou zůstává ve funkci stávající pan ředitel Ing. Jindřich Vodička.
Jménem Svazu kameníků a kamenosochařů gratulujeme.
Informace o návštěvě muzea ve Skutči
Po skončení výborové schůze navštívila většina jejích účastníků městské muzeum, které má
několik částí. My jsme navštívili část věnovanou skutečskému obuvnictví (zde vznikly známé
„Botasky“) a potom část věnovanou kamenictví celého okolí. Obě expozice byly vybudovány
v roce 2009. Kamenickou expozici jsme hodnotili jako velice zdařilou jak po odborné stránce,
tak zejména po didaktické stránce (je určena zejména pro školní mládež).
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
117/1 Nejpozději do 30.4. zaslat předsedovi a jednatelovi informace pro zpracování zprávy
o činnosti Svazu v minulém účetním období.
T: do 30.4.2012
O: všichni
117/2 Projednat s vedením muzea barokních soch v Chrudimi možnost prodeje našeho DVD
pro jeho produkci v tamním kinosále.
T: 31.5.2012
O: Pánek
117/3 Zaslat panu Nešetřilovi DVD Svazu a dopis s poděkováním za bezplatné poskytnutí
prostor pro konání výborové schůze a za milé pohoštění.
T: 30.4.2012
O: Hradecký
117/4 Zaslat muzeu ve Skutči poděkování za bezvadné přijetí členů výboru Svazu a za
zajištění odborného výkladu. Obdobný dopis zaslat starostovi města Skuteč s poděkováním za

zřízení kamenické části muzea v roce 2009 s tím, že členové výboru Svazu hodnitili tuto část
jako velice zdařilou.
T: 30.4.2012
O: Hradecký
Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek
.
Přílohy:
Příloha č. 1
K úkolu 116/10 Rozšíření stránek Svazu o část propagující práci jednotlivých členů Svazu,
která by usnadňovala uživatelům jejich vyhledávání.
Navržené možnosti:
První možností je vytvořit jednotlivé profily firem na stávajícím webu a odkazovat na profily
v seznamu členů, přidat vyhledávání ve stránkách a tím současně i v profilech. Nastavit
profilovou stránku tak aby graficky korespondovala se současným designem, ale dovolovala
personalizovat profil podle firmy. Například logo do hlavičky stránky.
Vytvořit šablonu pro profil. Přidání sociálních tlačítek pro facebook, twitter. Výhoda této
varianty je cena a rychlost vytvoření. Nevýhodou, nebo možná výhodou - záleží na pohledu,
je potřeba vybrat někoho, kdo by jednotlivé profily členů hromadně upravoval (nahrát fotky,
upravit text).
Cena - 10 000,- a časově do čtrnácti dnů funkční profily, včetně předvyplněných údajů ze
seznamů členů.
Druhá varianta je vytvoření propracovanějšího katalogu s kategoriemi, podrobným
vyhledáváním i podle krajů, mapou podle adresy, komentáře ostatních uživatelů a recenzemi
k jednotlivým firmám. V této variantě si může každý člen svůj profil spravovat sám. Podobný
katalog zrovna dopracovávám a je možné ho shlédnout na http://www.stavbavakci.cz/ Cena
25 000,- časově do měsíce připravený katalog pro registraci uživatelů. Výhodou je komplexní
systém, silnější zapojení uživatelů a lepší využití sociálních sítí k propagaci.
Dále bych Vám chtěl nabídnout vytvoření nového grafického návrhu stránek kamenici.cz. Jde
o vytvoření šablony pro redakční systém, tudíž obsah i způsob úpravy stránek zůstává stejný,
jen vzhled pro návštěvníky se změní. Cena za design je 7 000,- Zde je výběr z mých
posledních prací: www.aarf.cz, www.multimedia.uud.zcu.cz a výše zmíněná
www.stavbavakci.cz
Všechny návrhy včetně nabízené úpravy stránek budou projednány na příští výborové schůzi.
Příloha č. 2
K úkolu 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.
Návrh členění činností kamenických firem pro vyhledávání na internetových stránkách SKK
1.Těžba kamene pro kamenickou výrobu
1.1 těžba žul

1.2 těžba pískovců
1.3 těžba mramorů a vápenců
1.4 těžba jiných hornin
2. Hrubá kamenická výroba
2.1 lomový a soklový kámen
2.2 dlažební kostky, hranoly
2.3 krajníky, mezníky, obrubníky
2.4. ostatní
3. Ušlechtilá kamenická výroba
3.1 dlažby, obklady, schody, parapety
3.2 masívní schody, obruby,
3.3 pomníky, kašny, krby
3.4 kuchyňské desky
3.5 ostatní výrobky UKV
4. stavební činnost
4.1 projekční činnost
4.2 realizace výrobků z kamene na stavbách
4.3 rekonstrukce objektů z kamene
5. Restaurování kamene a staveb
5.1 restaurování památkových objektů
5.2 renovace kamene
6. Obchodní činnost
6.1 prodej produkce z kamene
6.2 prodej chemie pro čištění a konzervaci kamene
6.3 prodej kotvících systémů
Příloha č. 3
Podněty předsedy Dozorčí rady
1) Zaslaný e-mail od firmy Ligranit (výbor 4.11.2011).
2) Katalogizace kamenických profesí.
3) Seminář o normách.
4) Chomout v koordinační komisi o Karlově mostu.
5) Reakce Surmaje na soutěž učňů (FOR ARCH) Jeřábek + Chomout.
6) Pozvání na uspořádání schůze v obci Lužice u Hodonína.
7) Muzeum barokních soch v Chrudimi (promítání DVD).
8) Setkání škol Vodičkova ul. versus Hořice. Výbor podporuje.
9) Seminář o legislativě pro osazovače.
10) Svaz převzal záštitu nad výstavou Kámen Hořice 2012 (Chomout).
11) Zhotovení vzorků povrchových úprav kamene.
12) Spolupráce se společenstvím kamenosochařů v HK.

