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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
13. 2. 2014 ve škole v Hořicích
Přítomni:, Dušek, Knedla, Holec, Krutilová, Jeřábek, Moravec, Žoček, Hradecký
Omluveni: Pánek, Dlouhý, Durych, Chomout,
Neomluveni: Slosiarik
Hosté: Čtrnáctá, Dubec
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.
Finanční hospodaření a příprava rozpočtu
Příprava Valné hromady
Organizační záležitosti – příprava předání sekretariátu – účast přislíbila paní Ludická
Carrara
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
Odsouhlaseno úkol zrušit. Muzeum nebude po delší dobu schopno DVD z finančních důvodů
zakoupit.
122/2 Nabídnout soudním znalcům z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách Svazu.
T: 31.3.2013
O: Pánek
Projednáno se znalci Pokorným a Veverkou. Nechtějí placenou reklamu. Úkol se rozšiřuje o
projednání s dalšími znalci s nabídkou konkrétní sumy ve výši 1 000,- Kč za rok. Navrženo bylo
oslovit dále pí. Holmanovou a pány Zlatohlávka, Kováče a Herbeho.
127/3 Pozvat Ing. Žočka na výborovou schůzi do Hradce Králové a požádat ho o vystoupení s
informací o clusteru, který založil.
T:
18.11.2013
O: Pánek, Hradecký
Splněno. Ing. Žoček se omluvil s ohledem na zaneprázdněnost ve vztahu k vysoké škole.
Úkol upraven. Pozvat Ing. Žočka na další výborovou schůzi do Hořic, která se bude konat ve
čtvrtek dne 13.2.2014.
T: 31.1.2014
O: Pánek, Hradecký
Splněno. Ing. Žoček podal zevrubnou informaci. Podrobnosti budou uvedeny v samostatném
materiálu.
127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatků svazu tak, jak je uvedeno v tomto
zápisu.
T: při jednáních
O: Holec, Dušek

Pokračuje.
128/1 Vypovědět smlouvu s organizací EUROROC ve věci ochranné známky „Přírodní kámen“.
T: do konce února 2014
O: Holec, Pánek
128/2 Zajistit od organizace EUROROC zaslání dokumentu o roční výši příspěvku svazu ve výši
500 EUR.
T: do konce února 2014
O: Holec, Pánek
128/3 Pozvat paní Ludickou na únorovou schůzku místopředsedů a seznámit ji s agendou tajemníka
svazu a podmínkami dohody o provedení práce.
T: v průběhu ledna 2014
O: Pánek
Splněno.
129/2 Poslat místopředsedům a paní Ludické návrh smlouvy.

T: 6.2.2014
O: Hradecký

Splněno.
129/3 Zařídit ubytování pro 40 účastníků zájezdu Carrara.

T: 31.1.2014
O: Holec

Splněno.
129/4 Umístit na web informaci o valné hromadě a o oslavě 130. výročí založení Hořické školy.
T: 6.2.2014
O: Hradecký
Nesplněno. Provést v náhradním termínu.
Informace členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.
Holec – dotaz na EROROC s požadavkem snížení příspěvku na 500E – zatím bez odpovědi.
Čtrnáctá – podala aktuální informace o přípravě zájezdu do Carrary.
- dotace vystavovatel 3 000 EUR
- zajištěn autobus 95 000 Kč
- zajištěny noclehy 23 EUR/noc včetně snídaně
- exkurze do mramorových lomů
- do poloviny března bude zaslána všem členům pozvánka a závazná přihláška
- pozvánka bude umístěna i na svazové webové stránky (pro nečleny)
Poplatky
- příspěvek na dopravu

Odjezd
Návrat

800 Kč/ členové
1 000 Kč/ nečlenové
stuenti – bude řešeno podle počtu

22.5.2014 v 17.00 hodin z prahy Hlavního nádraží.
25.5.2014 ve večerních hodinách.

Vstupenky
Součástí přihlášky bude vyplnění formuláře pro internetovou objednávku vstupenky. Objednávka

bude provedena tajemnicí svazu.
Dále podala informaci o nutnosti změny názvu Svazu v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.
V souladu s novým Občanským zákoníkem je Svaz od 1.1.2014 spolkem. Za názevSvazu se
používá zkratka z.s. tj. „zapsaný spolek“.
Je nutná úprava stanov – formální změna – do dvou let.
Finanční hospodaření, závěrka k 30.11.2013 + příprava rozpočtu
Tajemník svazu oznámil, že předpokládaný zůstatek prostředků na účtě ke dni účetní závěrky, tj. k
31.3.2014 umožňuje schválit rozpočet předložený na minulé výborové schůzi s tím, že rozpočet
bude přebytkový.
Příprava Valné hromady
Valná hromada se uskuteční v pátek dne 13. 6. 2013 v Hořicích v rámci oslav 130. výročí založení
školy (12. až 14. 6. 2013). V rámci oslav budou ukázky sekání a bude i doprovodný program.
Bylo dohodnuto, že bude dán návrh na kandidátku 7 + 2.
Ing. Jeřábek oznámil, že již nebude kandidovat do Dozorčí rady. Zároveň oznámil, že kandidovat
nebudou ani její další dva členové.
Prozatím je počítáno s kandidáty ze stávajícího výboru (Pánek, Dušek, Knedla, Durych, Chomout,
Holec). Mgr. Krutilová se omluvila pracovním vytížením. Se Svazem bude dále spolupracovat,a le
na práci ve výboru již nemá dostatek času.
Bylo konstatováno, že bez rozšíření kandidátky o nové lidi ji nebude možno sestavit. Ing. Knedla
proto vyzval členy výboru aby přinesli své návrhy na další výborovou schůzi. V diskusi byla
probírána následující jména. Drozd, Provazník, Dvořák, Hrbáč, Herbová, Barták, Bartoš, Holer,
Fojt.
Informace bude také uveřejněna na webových stránkách Svazu v rámci informace o konání valné
hromady.
Organizační záležitosti – příprava předání sekretariátu, schůzka místopředsedů k této
záležitosti
Schůzka místopředsedů k této záležitosti se uskutečnila dne 6.2.2014 (čtvrtek) v Hájku. Zápis byl
rozeslán všem členům výboru. Při diskusi o dohodě o provedení práce nové tajemnice bylo
navrženo upravit pasáž týkající se ukončení dohody. Nově bude uvedeno, že ji je možno ukončit
dohodou nebo ve výpovědní lhůtě 2 měsíce.
Vystoupení Ing. Žočka
Ing. Žoček podal podrobnou informaci o Clusteru a odpověděl na všechny vznesené dotazy.
Informace o této záležitosti bude zaslána v samostatném materiálu.
Film o Vietnamu
Pan doktor Dubec promítl přítomným velice zajímavý film o Vietnamu na jehož produkci se podílel.
Zároveň podal k filmu velice zajímavý komentář.
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:

130/1 Připravit návrh nových lidí k oslovení pro práci ve výboru Svazu.
O: členové výboru
T: 13.3.2014
130/2 Uveřejnit informaci o možnosti nových zájemců o práci ve výboru na webových stránkách.
O: Hradecký
T: 13.3.2014
131/3 Změnit text dohody o provedení práce dle výše uvedeného návrhu.
O: Hradecký
T: do 13.3.2014
Na závěr schůze Ing. Knedla poděkoval vedení školy a zkušebny za poskytnutí prostor a bohaté
občerstvení. Poděkoval i paní Čtrnácté za práci spojenou se zajišťováním zájezdu do Carrary.
Poděkoval také Ing. Žočkovi za informace i clusteru a panu Dr. Dubcovi za velice hezký film o
Vietnamu i za poutavý komentář. Zároveň všechny pozval na další výborovou schůzi, která se
uskuteční v Hájku dne 13.3.2014 od 15.00 hodin. Schůze se zúčastní nová tajemnice.

předseda všem účastníkům a pozval je na další výborovou schůzi. Zvláštní poděkování vyslovil Ing.
Holcovi za zajištění místa i úhradu občerstvení.
Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

