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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
8.4. 2013 ve škole v Hořicích
Přítomni:, Pánek, Durych, Dušek, Knedla, Krutilová, Chomout, Jeřábek, Dlouhý, Hradecký
Omluveni: Moravec
Neomluveni: Holec, Slosiarik
Hosté: Dr. Jiří Blahota
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
Stone+tec Norimberk – stánek + zájezd
Finanční hospodaření
Různé.
Předseda Svazu pan Pánek poděkoval za možnost uspořádat schůzi v prostorách školy a paní
Mgr. Krutilové za bohaté pohoštění.
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 poskytl statistiku „čtivosti“ reklam u jednotlivých
stavebních časopisů. Na placenou reklamu nejsou v rozpočtu peníze.
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 nebyl na schůzi opět přítomen. Úkol trvá.
120/3 Rozhodnout o dalším postupu ve věci EUROROC. T: 5.12.2012
O: všichni na výborové schůzi
Byly vypracovány nové podlicenční smlouvy a ty zaslány všem šestnácti účastníkům
minulého běhu.

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
Text informací o školení je připojen na konci zápisu.
Informace a přihláška budou rozeslány dne 29.4.2013 na všechny dostupné e-mailové adresy.
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
Splněno.
122/1 Zpracovat text na banner pro výstavu ve Štěnicích a zajistit požadované fotografie
a materiály.
T: ihned
O: Pánek, Hradecký
Spněno.
122/2 Nabídnout soudním znalcům z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách
Svazu.
T: 31.3.2013
O: Pánek
V jednání.
122/3 Ze všech jednání EUROROCK podávat písemné zprávy.
T: bezprostředně po jednáních
O: Holec
Zatím neplněno.
122/4 Zřídit znova institut schůzek místopředsedů. První koncem března.
T: průběžně
O: Pánek + místopředsedové
Do doby této schůze výboru se žádná schůzka místopředsedů neuskutečnila.
122/5 Vyhodnotit docházku na výborové schůze.
Splněno viz níže..

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
Objednána doprava. Prozatím je přihlášeno (k 29.4.2013) 36 účastníků. Podrobné informace,
které jsou prozatím k dispozici jsou uvedeny na konci zápisu.
122/7 Zajistit případné informace z internetových stránek EUROROC.
T: 8.4.2013
O: Hradecký
Splněno.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední
výborové schůze.
Předseda Svazu Bohumil Pánek přivítal přítomné a informoval o následujících
skutečnostech:
Výstava v Norimberku bude zajištěna členy výboru Svazu takto:
- Pánek dá člověka na celou dobu výstavy, ostatní členové dají po člověku na jeden den
+ řešení reklamy + kávovar a káva + notebook
- Obsazení jednotlivých dnů – středa Pánek, čtvrtek Knedla, pátek Chomout, sobota
člověk od Pánka
- Durych zajistí vybavení + stojan na letáky, vše se soustředí ve škole v Hořicích,
- Knedla zajistí panel (členové Svazu a informace o Svazu) + reklama (video)
- Dušek – reklama (geologická mapa republiky?), instalace na nečisto ve škole
v Hořicích začátkem května
- Odvoz materiálu do Norimberku bude dohodnut v pondělí 6.5.2013
- Ubytování řešit přes paní Jelínkovou v Norimberku – počítat s denní cenou cca 100
EUR
Podlicenční smlouvy na ochrannou známku „Přírodní kámen“
- smlouva byla zaslána všem účastníkům minulého běhu (16 účastníků)

-

smlouvu zatím potvrdilo 5 zájemců, kterým byly zaslány faktury na roční příspěvek ve
výši 5 000,- Kč
Firma TRIANGEL smlouvu vrátila a ukončila členství ve Svazu
Firma Kámen Engineering požádala o opravu chybných údajů ve smlouvě
Firma PB Servis oznámila, že na smlouvu nereflektuje
Celkem reagovalo 8 účastníků, dalších 8 účastníků zatím nereagovalo.

Ing. Zdeněk Knedla informoval o finále akce Hlava XXII.
- vernisáž bude 27.4.2013, všichni členové výboru jsou zváni
- jedná se o ojedinělou akci jak rozsahem, tak účastí člena výboru (firmy) na dodání
materiálu a zajištění akce
Ing. Karel Dušek informoval o minulých kontaktech se Slovenským a Polským Svazem
kameníků.
- Navrhl tato spojení „oprášit“.
- Shrnul a upřesnil aktivity spojené s účastí Svazu na výstavě v Norimberku
- Navrhl ceny pro zájemce o inzerci na veletrhu – letáky 1 500,- Kč, spot dtto.
- Informoval o akcích EUROROCku (2x ročně se schází pracovní skupina, která
zpracovává normy pro Brusel – Karel Krutil (zkušebny, laboratoře, zkušebnictví)
Ing. Jan Jeřábek informoval o přípravě zájezdu na veletrh v Norimberku
- podrobnosti jsou uvedeny na konci zápisu
- termín pro přihlášky je stanoven do 30.4.2013
Bohumil Chomout informoval o své účasti na jednáních sektorové rady pro kvalifikace
- mají 8 profesí
- z Výboru se jednání účastní Dušek, Chomout, Dlouhý, Moravec
- do podzimu budou přepracovány pracovní kvalifikace
Na závěr schůze poděkoval předseda Svazu Bohumil Pánek ještě jednou Mgr. Krutilové za
všechny poskytnuté služby.
Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Elišky Krásnohorské 7, 111 00 Praha 1
tel: 224 930 986, e-mail: mail@kamenici.cz

vás zve na odborný seminář

Uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR,
který se bude konat dne 23.5.2013 v 9.30 hod
v knihovně Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích.

Program semináře:
1.
2.
3.
4.

Přehled platných norem pro výrobky z přírodního kamene
Novela zákona č. 22/1997 Sb.
Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
Prohlášení o vlastnostech pro výrobky z přírodního kamene

Prezentace účastníků 9.00 – 9.30 hod.

Seminář se koná pod záštitou Zkušebny kamene a kameniva, s.r.o. Hořice

Organizační pokyny
1.

Závaznou přihlášku na seminář zašlete nejpozději do 9.5.2013 na adresu Svazu
kameníků a kamenosochařů ČR, Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1, nebo
mailem na adresu vaclav.hradecky@hrad.cz

2.

Účastnický poplatek činí: pro člena Svazu K a K
pro ostatní účastníky

1.000,- Kč
1.500,- Kč

3.

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Svaz KaK) a odběratelem
(účastník) v souladu se zákonem č. 536/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.

Platbu poukazujte na účet ČS Praha 5, č.ú. 122915399/0800, variabilní symbol
157. O provedení platby podejte prosím informaci na výše uvedený e-mail.
Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový doklad,
který obdrží účastník při registraci na místě.

5.

Poplatek je možné uhradit i při registraci v hotovosti a účastníkovi bude o platbě
vystaven příjmový doklad. Závaznou přihlášku je však nutné zaslat do výše
uvedeného termínu.

6.

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR není plátcem DPH.

Organizační garant: Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1
Ing. Václav Hradecký
Tel.: 224 930 986, mobil 602586085,
e-mail: vaclav.hradecky@hrad.cz

Přihláška
Firma (osoba):
Číslo účtu u peněžního ústavu:
Celková částka zaslaná na výše uvedený účet:
Jména účastníků:

Zápis z jednání ve věci zájezdu do Norimberku
Místo jednání:
Den jednání:
Účastníci:

kancelář Svazu
22.4.2013
Ing. Jeřábek, Ing. Hradecký

Výsledky jednání:
Termín zájezdu je pátek 31.5.2013
Doprava

- autobus odjíždí z Hradce Králové od Hl. nádraží (ČEZ) ve
- Praha Fantova kavárna (strana u Hl. nádraží) příjezd ve
- Plzeň – nástupní centrum na obchvatu - příjezd v
- jiná nástupní místa nejsou plánována

2.30 hod.
4.00 hod.
6.00 hod.

Cena zájezdu:

650,- Kč na osobu (doprava + vstupenka)

Cena samostatné vstupenky bez dopravy:

200,- Kč

Dosud přihlášení zájemci:
Šlemenda Josef
Dr. Eduard Justa
Helena Hejhálková
Nedvěd Jindřich
Pánek Bohumil
Triangel
Čtrnáctá
Pochman
Kameníci Pardubice
Škola Hořice
Škola Světlá
Chomout
Michal Lažan
Celkem

1
1
1
3x
3x
3x
3x
3x
4x
5x
5x
3x
1
36

(zaměstnanci)
(zaměstnanci(

studenti + pedagogický doprovod - doprava + vstupenka zdarma

Stanovený termín pro přihlášení: do 30.4.2013

Ostatní zájemci:

Komora architektů projevila zájem o účast na zájezdu. Je s nimi
dohodnuto, že pokud budou po 30.4.2013 volná místa, budou jim
neprodleně nabídnuta.
Předběžný zájem projevila i škola v Litomyšli. Platí stejné podmínky
jako u architektů.

Postup po přihlášení:
- sekretariát potřebuje jména účastníků (zajistí si sám telefonicky nebo mejlem)
- sekretariát zašle informaci o částce, čísle účtu a variabilní symbol platby
- po připsání platby na účet Svazu objedná sekretariát vstupenky na konkrétní jména
- po obdržení poukázek na zlevněné vstupenky od sekretariátu výstavy sdělí sekretariát Svazu
tuto skutečnost účastníkům
- poukázky na vyzvednutí vstupenek budou předány účastníkům při nástupu do autobusu
- objednané vstupenky nelze stornovat – žádný storno poplatek proto nemůže být poskytnut
(to se týká vstupenek i dopravy)
- úhrada bude vyúčtována Svazu německou stranou následně po skončení veletrhu
- účastníci kteří si objednají jen vstupenky obdrží poukázky doporučeně poštou (pokud si je
osobně nevyzvednou) nebo si vyzvednou na Svazu (případně jim bude zasláno poštou)
vouchery a elektronické objednání vstupenek včetně jejich následující úhrady si zajistí sami
Kdo obdržel informace o zájezdu? Písemnou formou byli informování všichni členové Svazu
i řada dalších osob, na které jsou na Svazu adresy, i když již členy Svazu nejsou.

Zapsal Hradecký

