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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
6.5. 2013 v Alt Penzionu
Přítomni:, Durych, Knedla, Krutilová, Jeřábek, Moravec, Holec, Hradecký
Omluveni: Pánek, Dušek, Chomout, Dlouhý
Neomluveni: Slosiarik
Schůzi řídil místopředseda Zdeněk Knedla
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové
schůze.
Stone+tec Norimberk – stánek + zájezd
Finanční hospodaření – závěrka 2012/2013
Rozpočet 2013/2014
Školení „Uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR“
Příprava Valné hromady
EUROROC – podlicenční smlouvy, smlouva Svazu
Různé.
Ing. Knedla poděkoval za možnost uspořádat bezplatně výborovou schůzi v Alt penzionu. A
přivítal přítomné.
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
Splněno. Pozvánky zaslány na všechny e-mailové adresy
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. Ing. Holec přislíbil požadované
informace zajistit.
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. Do termínu konání výborové schůze smlouvy podepsalo celkem 5 zájemců.
Pokud zaplatí cenu za roční podlicenci 5 tis. Kč, bude celkový výnos 25 tis. Kč.

120/6 Předložit finanční audit organizace EUROROC ke zjištění platební morálky ostatních
členů.
T: 5.112012
O: Holec
Nesplněno. Ani na této schůzi nebyly informace podány.
120/7 Připravovat realizaci školení ke změně normy 305/2011.
T: první čtvrtletí 2013
O: Hradecký, Krutilová
Na školení je přihlášeno 17 osob.
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.
Schůzka je plánována před Valnou hromadou.
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 43 účastníků, z toho deset ze škol.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední
výborové schůze.
Knedla
Provedl kontrolu úkolů z minulých schůzí výboru. Výsledky kontroly jsou uvedeny
u jednotlivých úkolů.
Valná hromada dne 8.6.2013 bude mít stejný program jako měla minulá valná hromada.
Podal informaci o akci „Hlava 22“. Vernisáže se účastnilo přes 1 000 lidí. Svaz je uveden
jako jeden ze sponzorů, i když žádný příspěvek neposkytl (morální podpora). Autorem
skulptury je pan Radek Dvořák. Záruka na tvar je dána v délce 10 000 let a na písmo 1 000
let.
Stánek na veletrhu v Norimberku.
Jednalo se o velikosti poutačů (panelů) a jejich obsahu, o propagačních letácích (Svaz nemá
žádné, Mgr. Krutilová požádala o možnost umístění letáků zkušebny – následně bude
vystavena faktura). Řešilo se i obsazení stánku Svazu v jednotlivých dnech a ubytování
osazenstva stánku.

Jeřábek
Zájezd na výstavu Stonetec.
Uskutečnila se schůzka organizovaná paní Lichte za účasti německého zástupce veletrhu. Za
Svaz Jeřábek a Hradecký. Na zájezd bylo ke dni konání schůze přihlášeno 43 účastníků.
Kapacita objednaného autobusu je 49 míst. Vedoucím zájezdu je Ing. Jeřábek, nástup
v Hradci zajistí pí. Čtrnáctá. Pokud se nepřihlásí další zájemci, bude volná kapacita nabídnuta
pro studenty obou škol.
Podal informaci o soutěži učňů na výstavě Stone+tec.
Krutilová
Odborný seminář „Uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR“ se bude konat dne
23.5.2013 v 9.30 hod. Je třeba zaslat pozvánky všem účastníkům minulého semináře.
Informovala, že zajistí pro účastníky školení občerstvení. Prozatím je přihlášeno 17 osob.
Po skončení semináře bude možno navštívit robotizované pracoviště.¨

Moravec
Je připraven program vzdělávání na high technologie. Podrobnosti programu jsou uvedeny
v příloze zápisu včetně informací o současném využití robota.
Holec
Podal dílčí informaci o minulých platbách ve prospěch organizace EUROROC a o členech
uvedených na internetových stránkách EUOROCu. Byl překvapen, že na stránkách
EUROROCu je uvedena jeho firma a ne Svaz kameníků. Dále uvedl, že všechny platby
provedené Svazem ve prospěch organizace EUROROC byly pouze za členství v organizaci.
Žádná že nebyla ze smlouvy uzavřené Svazem s organizací na poskytnutí licence na
ochrannou známku „Přírodní kámen“. Na dotaz ohledně existence smlouvy o členství Svazu
v EUROROCu nedal vysvětlení.
Hradecký

Podal informaci o hospodaření Svazu na účetní období 2012/2013 a předložil návrh rozpočtu
Svazu na účetní období 2013/2014.
Hospodaření 2012/2013
Náklady celkem činily
Příjmy celkem činily
Ztráta

227 355,42 Kč
226 641,38 Kč
714,04 Kč

Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh rozpočtu na účetní období 2013/2104

Po projednání byl schválen návrh rozpočtu v následující struktuře a výši: Tento návrh bude
předložen ke schválení Valné hromadě, stejně tak i vyhodnocení plnění rozpočtu na účetní
období 2012/2013.

V případě, že bude třeba zaplatit příspěvek organizaci EUROROC, bude výsledek odvislý od
této platby (cca 54 000 Kč).

Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
124/1 Vyzvednout dne 24.5.2013 v Hořicích věci na výstavu Stone+tec.
T: dle textu
O: Durych
124/2 Zorganizovat ve škole v Hořicích schůzku k přípravě stánku na výstavu.
T: 13. nebo 14.5.
O: Dušek
124/3 Poslat na výstavu jako propagační předmět publikace „Český kámen“ (sešit v češtině a
angličtině), která je prakticky neprodejná.
T: dle textu
O: Pánek, Hradecký
124/4 Odpovědět na žádost ve věci soutěže učňů na výstavě Stone+tec (neúčastníme se).
T: 20.5.
O: Knedla
124/5 Napsat žádost organizaci EUROROC ve věci smlouvy Svazu s organizací. Na
sekretariátu Svazu není k dispozici a neposkytl ji ani pan Holec.
T: 31.5.
O: Hradecký, Pánek
124/6 Zpracovat seznam účastníků zájezdu včetně jejich telefonních čísle a míst nástupu na
zájezd do Norimberka.
T: 23.5.
O: Hradecký
124/7 Zajistit schůzku místopředsedů před konáním Valné hromady.
T: dle textu
O: Knedla
124/8 Zaslat dotaz všem firmám, které nereagovaly na nabídku uzavření nových
podlicenčních smluv zda budou ve spolupráci pokračovat.
T: 31.5.
O: Hradecký

Příloha dle textu

Zapsal: Hradecký
Schválil: Knedla

