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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
18. 2. 2012 ve Světlé nad Sázavou (AKADEMIE - VOS, Gymnázium a SOŠUP
Světlá nad Sázavou Sázavská 547)
Přítomni:, Pánek, Durych, Knedla, Krutilová, Chomout, Jeřábek, Dlouhý, Hradecký
Omluveni: Dušek, Holec, Slosiarik
Hosté: Ing. Jindřich Vodička, ředitel školy
Neomluveni: 0
Schůzi řídil předseda Bohumil Pánek
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové
schůze.
Dořešení situace ve věci EUROROC
Návrh rozpočtu na účetní období 2013/2014
Finanční hospodaření
Nabídka veletrhů a výstav
Různé.
Schůze se konala ve v zasedací místnosti školy ve Světlé nad Sázavou.
Na začátku schůze přivítal přítomné ředitel školy pan Ing. Jindřich Vodička a popřál dobré
výsledky jednání. Předseda Svazu pan Pánek poděkoval za možnost uspořádat schůzi
v prostorách školy, za milé přijetí, pohoštění i za možnost navštívit sklářský provoz školy.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
117/2 Projednat s vedením Muzea barokních soch v Chrudimi možnost prodeje našeho DVD
pro jeho produkci v tamním kinosále.
T: 31.5.2012 NT: 31.3.2013
O: Pánek
Záležitost byla s muzeem projednána. Smlouva se připravuje..
119/2 Pozvánky na příští Valnou hromadu zaslat písemně všem členům Svazu minimálně 45
dnů před jejím konáním.
T: květen 2013
O: tajemník
119/3 Připravit reklamní kampaň na větší využití přírodního kamene.
T: listopad 2012
O: Dušek, Pánek
Zatím nerealizováno. Pan Durych nabídl poskytnout statistiku „čtivosti“ reklam
u jednotlivých stavebních časopisů. Na placenou reklamu nejsou v rozpočtu peníze.
119/4 Zajistit předání cechovních listů, které nemohly být předány při Valných hromadách
Svazu.
T. do konce roku 2012
O: Chomout
Splněno.

120/1 Zajistit informaci z EUROROC o případné smlouvě mezi Svazem a EUROROC
o členství Svazu (ke zjištění nutnosti placení členského příspěvku, případně jeho výši).
T: do 5.11.2012
O: Holec
Ing. Holec byl na schůzi omluven, proto nebyly žádné nové informace podány. Bylo
dohodnuto podívat se na internetové stránky EUROROC a získat odsud potřebné informace,
pokud jsou na stránkách publikovány. Úkolem byl pověřen tajemník Svazu.
120/3 Rozhodnout o dalším postupu ve věci EUROROC. T: 5.12.2012
O: všichni na výborové schůzi
Nebyly k dispozici podklady. Přesouvá se na další schůzi (4.2.2013 – Světlá nad Sázavou).
Pokračování viz předchozí bod. Přesouvá se na další schůzi, která se bude konat 8.4.
v Hořicích. Byl vznesem požadavek, že by Ing. Holec měl podávat Výboru o každém jednání
EUROROC písemnou zprávu.
120/6 Předložit finanční audit organizace EUROROC ke zjištění platební morálky ostatních
členů.
T: 5.112012
O: Holec
Nesplněno.
120/7 Připravovat realizaci školení ke změně normy 305/2011.
T: první čtvrtletí 2013
O: Hradecký, Krutilová
Příprava normy se opožďuje. Školení proto bude asi až v následujícím období,
Od minulé schůze nedošlo v této věci k žádnému posunu.
121/1 Umístit na webové stránky Svazu informace o cechovních listech včetně formuláře
přihlášky ke stažení.
T: 31.1.2013
O: Hradecký
Splněno.
121/2 Zpracovat návrh smlouvy o ochranné známce „Přírodní kámen“ a smlouvy podepsané
předsedou Svazu zaslat všem účastníkům akce. Zaslat v uvedené věci prostřednictvím e-mailu
informace členům Svazu o akci s nabídkou jejich možné účasti.
T: 31.1.2013
O: Pánek, Hradecký
Smlouva je na odsouhlasení u právníka.
121/3 Zpracovat návrh rozpočtu na období 2013/2014.

T: 31.12.2012
O: Hradecký, Jeřábek

Splněno. Viz dále.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední
výborové schůze.
Předseda Svazu Bohumil Pánek přivítal přítomné a informoval o následujících
skutečnostech:

-

-

-

-

-

-

-

-

Budou obnoveny schůzky místopředsedů, které se budou konat vždy mezi
plánovanými výborovými schůzemi. Budou na nich připravovány materiály pro
jednání výborových schůzí. První z nich se uskuteční koncem března.
Ruší se plánovaný termín příští výborové schůze, která se měla konat dne 4.3.2013.
Další výborová schůze se uskuteční dle plánu den 8.4.2012 od 14.00 hodin ve škole
v Hořicích
Požádal členy výboru o dochvilnost při docházce na výborové schůze a o jejich aktivní
účast při jednáních (tuto myšlenku podpořil i předseda Dozorčí rady Ing. Jeřábek).
Požádal členy výboru o zamyšlení nad možnostmi zvýšení výnosů činnosti Svazu
a případné snížení nákladů.
Informoval o výstavě STONE+TEC v Norimberku s tím, že by bylo vhodné zajistit
autobus pro členy Svazu a uskutečnit zájezd na veletrh.
Informoval o nabídce účasti na veletrhu FOR ARCH 2013 (tradiční soutěž učňů). Po
projednání ve výboru byla účast odsouhlasena (v rozpočtu na rok 2013/2014 jsou na
podporu této akce navrženy prostředky ve výši 20 tis. Kč).
Informoval o výstavě Kamenár, která se koná v Trenčíně ve dnech 28.2. až 2.3.2013
a na kterou jsme dostali pozvánku od pořadatele výstavy. Po projednání záležitosti
bylo odsouhlaseno umístění banneru k výstavě na www stránky Svazu.
Informoval o nabídce účasti Svazu na kamenické výstavě v Brazílii (VITÓRIA
STONE FAIR) a o požadavku na poskytnutí podkladů pro prezentaci Svazu na této
výstavě. Po projednání bylo konstatováno, že s ohledem na velkou vzdálenost
a praktickou nemožnost nějaké vhodné spolupráce nebude Svaz na tuto nabídku
reflektovat.
Informoval o změně náplně výstav v zámku Ctěnice (kočáry jdou odtud pryč). Svaz
byl požádán vedením Muzea hlavního města Prahy o poskytnutí podkladů pro
zpracování banneru o Svazu kameníků a kamenosochařů, poskytnutí 4 fotografií
a nějakého vhodného trojrozměrného předmětu, který by vhodně charakterizoval
kamenickou činnost.
Pro jistotu zopakoval nově navržené termíny výborových schůzí a valné hromady
termín
místo
čas zahájení
4.2.2013
škola Světlá nad Sázavou
10.00 hodin
8.4.2013
škola Hořice
14.00
6.5.2013
ALT penzion
15.00
8.6.2013
škola Hořice
Valná hromada
10.00
Poděkoval panu Dlouhému za bezvadné zajištění této výborové schůze.

Bohumil Chomout navrhl umístit na svazové www stránky adresy soudních znalců. Výbor
tento návrh podpořil a uložil předsedovi obvolat soudní znalce a zjistit, za jakých podmínek
(finanční příspěvek) by byli ochotni od nás tuto službu koupit.
Václav Hradecký podal informaci o úpravě návrhu rozpočtu Svazu na rok 2013/2014.
Úprava byla provedena ve spolupráci s předsedou Dozorčí rady. Návrh rozpočtu je uveden
níže. O tomto návrhu bude jednáno i na dalších schůzích výboru Svazu.
Dále podal informaci o vývoji plateb členských příspěvků a plateb firem za služby. Informace
je uvedena v tabulce za návrhem rozpočtu.

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

Rozpočet 2013 / 2014
Výnosy

Náklady

Členské příspěvky
Služby dle smlouvy
Licence (Euroroc)
Semináře
Vlastní výrobky – prodej publikací a DVD
CELKEM_
Kancelářské potřeby
Spotřeba energie
Reprezentace
Nájemné a služby spojené s nájmem
Internet
Telefon
Ostatní služby - provozní režie, poštovné
- výstavy
- semináře
- Zpravodaj
- podpora školství
Nákup ochr. známky EUROROCK
Poplatky banky
Účetní
CELKEM_

Hospodářský výsledek – zisk

Rozpočet

35 000
180 000
30 000
10 000
10 000

265 000
5 000
6 000
3 000
82 000
15 000
10 000
15 000
20 000
5 000
39 000
20 000
0
5 000
1 500

226 500
38 500

Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
122/1 Zpracovat text na banner pro výstavu ve Štěnicích a zajistit požadované fotografie
a materiály.
T: ihned
O: Pánek, Hradecký
122/2 Nabídnout soudním znalcům z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách
Svazu.
T: 31.3.2013
O: Pánek
122/3 Ze všech jednání EUROROCK podávat písemné zprávy.
T: bezprostředně po jednáních
O: Holec
122/4 Zřídit znova institut schůzek místopředsedů. První koncem března.
T: průběžně
O: Pánek + místopředsedové
122/5 Vyhodnotit docházku na výborové schůze.

T: 8.4.2013
O: Hradecký

122/6 Zajistit zájezd na veletrh STONE+TEC v květnu 2013 pro 40 až 50 účastníků..
T: květen 2013
O: Jeřábek
122/7 Zajistit případné informace z internetových stránek EUROROC.
T: 8.4.2013
O: Hradecký
V průběhu schůze měli její účastníci možnost navštívit provoz sklářské dílny ve škole. Jedná
se o profesionální provoz, který pracuje v nepřetržitém režimu. Zde mají možnost výcviku
žáci školy, kteří studují příslušný obor. Návštěva provozu byla pro všechny účastníky velice
silným zážitkem.
Na závěr schůze poděkoval předseda Svazu Bohumil Pánek ještě jednou vedení školy za
všechny poskytnuté služby a možnosti a členům výboru za účast a aktivní přístup
k projednávaným otázkám.

Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

