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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
4. 11. 2013 v kanceláři Svazu
Přítomni:, Dušek, Knedla, Holec, Durych, Chomout, Jeřábek, Hradecký
Omluveni: Krutilová, Pánek, Moravec, Dlouhý
Neomluveni: Slosiarik
Hosté: Blahota
Schůzi řídil 1. místopředseda Ing. Dušek
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Eurorock – stav jednání
Finance Svazu
Organizační záležitosti
Různé
Ing. Dušek přivítal přítomné a omluvil předsedu. Následovala kontrola úkolů z minulé schůze.
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
Smlouva je u podpisu.
Všechny úkoly ve věci EUROROC byly při této schůzi výboru zrušeny. Dále jsou stanoveny
úkoly nové.
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
Na oficiální adresu EUROROC byl zaslán dopis se žádostí o sdělení textu smlouvy. Žádná
odpověď do doby konání této schůze nepřišla.
120/3 Rozhodnout o dalším postupu ve věci EUROROC.

T: 5.12.2012
O: všichni na výborové schůzi

Žádné konkrétní rozhodnutí zatím nebylo přijato.
120/6 Předložit finanční audit organizace EUROROC ke zjištění platební morálky ostatních
členů.
T: 5.112012
O: Holec
Nesplněno.
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 EUROROC 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
Další schůzka by se měla uskutečnit 25.10. v Hájku. Hlavním programem by měla být situace
kolem EUROROC.
Schůzka se uskutečnila dne 29.10.2013 v kanceláři Svazu. Hlavním bodem jednání byla
situace ve věci EUROROC.
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
Splněno. Reakce ze strany Euroroc zatím žádná.
Na schůzi dohodnuto napsat urgenci.
T: 31.10.
Urgence nebyla na základě dohody z jednání místopředsedů zaslána. Tento postup byl
následně schválen při této výborové schůzi.
126/1
Připravit všechny věci, které byly zveřejněny o EUROROC při jednáních výboru a zaslat je
členům výboru.
.
T: 31. 10.
O: Hradecký
Všechny podklady byly zaslány již dříve. Při schůzi výboru byly znovu poskytnuty.
126/2
Svolat schůzku místopředsedů a projednat na ní záležitost EUROROC. T: 25.10.
O: Pánek, Hradecký
Splněno.
126/3
Napsat urgenční dopis na EUROROC.

T: 31.10.
O: Pánek, Hradecký

Úkol byl zrušen při této schůzi.
EUROROC – stav jednání
Ing. Dušek a Ing. Holec podali podrobné informace o současném stavu. EUROROC stále
„jede“. Je sice pravdou, že boom ochranných známek již opadnul a že byla kancelář
EUROROC v Bruselu zrušena a nová malá kancelář se přesunula na jinou adresu, přesto je
třeba ve spolupráci s EROROC pokračovat.¨
Pokud se jedná o nákup ochranné známky výbor rozhodl, že bude dána v platném termínu (do
konce března 2014) výpověď smlouvy a v nákupu licence nebude dále pokračováno.
V současné době má uzavřenu podlicencí smlouvu na nákup ochranné známky celkem pět

firem. Příjem za podlicence činí v roce 2013 25 000,- Kč. Žádná platba ve prospěch
EUROROC nebyla pro tento rok plánována a žádná nebyla uskutečněna.
Ve věci členství Svazu v EUROROC bylo konstatováno, že smlouva o členství byla uzavřena
ústně a s ohledem na následující roční příspěvky (obvykle ve výši 2 000 EUR) je platnost
smlouvy stvrzena. Další jednání v této věci se proto zastavují.
Ing. Dušek a Ing. Holec přislíbili projednat s vedením EUROROC možnost snížení ročního
poplatku za členství do maximální výše 500 EUR, případně do výše 1 000 EUR, pokud by
touto částkou byl pokryt i nákup licence na ochrannou známku.
Finance Svazu
Tajemník oznámil, že finanční situace Svazu je v porovnání s minulým rokem velice dobrá.
V době konání schůze činila výše prostředků na účtu 121 300,77 Kč. Neuhrazena zůstává
pohledávka za tisk publikací ve výši 110 tis. Kč. Na základě této informace rozhodl výbor
uhradit panu Pánkovi ke snížení závazku částku 20 000,- Kč. Platba za soutěž studentů
kamenických škol na výstavě FOR ARCH 2013 činila 23 914,- Kč. Zde je třeba uvést, že
věcné ceny pro studenty dávají ze svých prostředků někteří členové výboru. V letošním roce
věnoval dvě ceny předseda svazu pan Pánek a dvě ceny 1. místopředseda pan Dušek.
Organizační záležitosti
O informaci předsedy Svazu o jeho ukončení činnosti v této funkci nebylo jednáno s ohledem
na jeho nepřítomnost. Ve věci tajemníka bylo výborem schváleno rozhodnutí zpracovat návrh
smlouvy či dohody o provedení práce a vyplácet tajemníkovi (tajemnici) měsíčně částku
3 000,- Kč. Zpracování návrhu provede předseda Dozorčí rady.
Při schůzce místopředsedů informoval Ing. Knedla o možnosti získat kancelář mimo centrum
Prahy s polovičním nájmem, než jaký platíme ve stávající kanceláři. V době konání výborové
schůze však již tato možnost neplatila. Přesto zájem výboru Svazu na sehnání kanceláře
s nižším nájmem stále trvá (roční nájem bez energií činí v současné době 78 000,- Kč).
Výbor rozhodl, že valnou hromadu 2014 zorganizuje v době konání oslav 130. výročí
založení školy v Hořicích a v případě konání výstavy Kámen Hořice 2014 převezme Svaz nad
touto výstavou garanci. Dne 12.11.2013 se uskuteční ve škole v Hořicích jednání poradního
sboru ředitele. Bude se projednávat možnost realizace výstavy a oslav 130. výroční založení
školy. Pan PhDr. Blahota nabídl možnost bezplatné inzerce k těmto událostem v lednovém
čísle časopisu Kámen. Podklady je mu třeba poskytnout do konce listopadu 2013.
Ing. Dušek informoval o avizovaném jednání Německého svazu v Polsku a o pozvánce,
kterou má. V průběhu jednání výboru (po telefonickém dotazu) konstatoval, že naše účast
nebude s největší pravděpodobností nezbytná.
Podle informace paní Čtrnácté se vrátil z Vietnamu pan Dubec a přivezl zajímavý film, který
tam natočil. Bude vhodné s ním projednat možnost shlédnutí tohoto filmu při některé
výborové schůzi.
Ing. Jeřábek podal na žádost výboru stručnou informaci o činnosti cloosteru založeného Ing.
Žočkem. Výbor na jejím základě rozhodl požádat Ing. Žočka o jeho účast na schůzi výboru

v Hradci Králové a o podání podrobné informace o cloosteru. Zde by mělo být jednáno
i o případné možné spolupráci obou organizací.
Ve věci případných zájezdů na výstavy do Itálie bylo rozhodnuto zjistit možnosti finančních
příspěvků. V opačném případě nebude svaz schopen tyto zájezdy organizovat.
Při jednání o rozpočtu na další rok bylo navrženo uvažovat v položkách nákladů s těmito
položkami:
- nájem kanceláře
78 000 Kč
- plat tajemníka
36 000 Kč
- FOR ARCH
25 000 Kč
- výstava Hořice
o výši nebylo prozatím jednáno
- příspěvek školám zatím nebyl navržen (v minulých letech se poskytoval automaticky)
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
127/1 Zpracovat návrh smlouvy pro možnost poskytování platu tajemníkovi ve výši 3 000,Kč měsíčně.
T: 15.11.2013
O: Jeřábek
127/2 Zaplatit panu Pánkovi 20 000,- Kč na snížení závazku Svazu ve výši 110 000,- Kč.
T: 30.11.2013
O: Hradecký
127/3 Pozvat Ing. Žočka na výborovou schůzi do Hradce Králové a požádat ho o vystoupení
s informací o cloosteru, který založil.
T: 18.11.2013
O: Pánek, Hradecký
127/4 Předat panu PhDr Blahotovi podklady pro uveřejnění informací o výstavě Kámen
Hořice 2014, výstavě ke 130. výročí založení školy v Hořicích a konání valné hromady.
T: 30.11.2013
O: Chomout
127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatků svazu tak, jak je uvedeno
v tomto zápisu.
T: při jednáních
O: Holec, Dušek

Na závěr schůze poděkoval místopředseda všem účastníkům a pozval je na další výborovou
schůzi, která se bude konat v Hradci králové dne 2.12.2013 v restauraci Duran. Začátek bude
v 10.00 hodin.

Zapsal: Hradecký
Schválil: Dušek

