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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
13. 3. 2014 v Hájku
Přítomni: Pánek, Chomout, Holec, Krutilová, Hradecký
Omluveni: Dušek, Dlouhý, Durych, Knedla, Jeřábek, Moravec
Neomluveni: Slosiarik
Hosté: Ludická, 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.
Finanční hospodaření a příprava rozpočtu
Příprava Valné hromady
Organizační záležitosti
Carrara
Hodnocení výstavy „Kamenár“
Různé
Po přivítání účastníků a poděkování Ing. Holcovi za milé přijetí i bohaté pohoštění následovala
kontrola úkolů z minulé schůze. Speciálně přivítal paní Ludickou a pana Dr. Blahotu.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
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 .ing. Holmanovou a pány Zlatohlávka, Kováče a ing. Hörbeho.
Pan Chomout slíbil zaslat seznam všech soudních znalců.
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
Bude splněno v náhradním termínu.
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
129/4 Umístit na web informaci o valné hromadě a o oslavě 130. výročí založení Hořické školy.
T: 6.2.2014
O: Hradecký
Splněno.

130/1 Připravit návrh nových lidí k oslovení pro práci ve výboru Svazu.
O: členové výboru
T: 13.3.2014
Nové návrhy nebyly podány.
130/2 Uveřejnit informaci o možnosti nových zájemců o práci ve výboru na webových stránkách.
O: Hradecký
T: 13.3.2014
Splněno.
131/3 Změnit text dohody o provedení práce dle výše uvedeného návrhu.
O: Hradecký
T: do 13.3.2014
Splněno. Dohoda byla na 131. výborové schůzi oběma stranami podepsána.

Informace členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.
Holec – dotaz na EROROC s požadavkem snížení příspěvku na 500E – pro rok 2014/2015 je
pravděpodobné, že dojde k požadované dohodě. EUROROC ale požaduje doplatit 2 000 EUR za
rok 2013/2014.
Finanční hospodaření a příprava rozpočtu
Tajemník svazu oznámil, že zůstatek prostředků na účtu ke dni 13.3.2014 činil 86 338,40 Kč a
zůstatek v pokladně 5 656,- Kč.
Dále předložil návrh rozpočtu na účetní období 2014/2015. V průběhu diskuze byl rozpočet doplněn
o položku Podpora školství – 130 let školy ve výši 5 tis. Kč. V níže uvedeném rozpočtu je již tato
položka doplněna.
Předložený návrh bude potřeba upravit po skončení účetního období (31.3.2014) podle skutečného
stavu prostředků na účtu a v pokladně k tomuto datu. Dále bude vhodné upravit položku nájmu
podle nové smlouvy (změna místa kanceláře Svazu) a případně i poplatky na internet a telefon.

Návrh rozpočtu na účetní období 2014/2015
Výnosy

Zůstatek na účtu k 31.3.2014
Zůstatek v pokladně
Členské příspěvky
Služby dle smlouvy
Výstavy - Carrara + další
Semináře
Prodej publikací
CELKEM

Náklady

Kancelářské potřeby
Spotřeba energie

82 000,00
5 600,00
40 000,00
145 000,00
116 000,00
40 000,00
1 500,00
430 100,00
3 000,00
15 000,00

Reprezentace
Nájemné
Internet a telefon
Poštovné
Výstavy - Carrara + další
EUROROC - členství
Semináře
Zpravodaj
Podpora školství F. ARCH
130. výročí
Poplatky banky
Plat účetní
Plat tajemnice
Cechovní listy
CELKEM
Přebytek hospodaření

3 000,00
65 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
13 800,00
7 000,00
39 000,00
25 000,00
5 000,00
4 000,00
1 500,00
72 000,00
1 800,00
375 100,00
55 000,00

Příprava Valné hromady
Bylo dohodnuto, že na valnou hromadu si připraví všichni členové výboru samostatná
vystoupení,ve kterých zhodnotí svou činnost ve svěřených oblastech za celé funkční období.
Chomout – navrhl pozvat zástupce podniků a chtít na nich názor na činnost Svazu. Toto pozvání by
se mělo uskutečnit i na výborovou schůzi, dne 16. 4. 2014, která se bude konat v Hořicích. Zde by
bylo možno získat i další zájemce o práci ve výboru svazu.
Podal informaci o práci přípravného výboru (jeho další schůze bude 23.4.). Výstava začne v pátek
13. 6. 2014 v 9.00 hodin. Krátké oficiální zahájení bude trvat cca 35 minut (fanfáry, krátké projevy
– včetně předsedy svazu, pěvecký sbor). Ve čtvrtek večer před zahájením bude raut pro
vystavovatele, v pátek bude kamenická zábava v Bohémě (Hradecká pivnice). Vstupné na výstavu
bude 40,- Kč.
Krutilová – doporučila v rámci výstavy v Hořicích realizovat stánek svazu a v něm nabízet naše
věci (knihy, DVD, prospekty) a hlavně přihlášky do svazu.
Na příští výborovou schůzi je třeba přinést k diskuzi program valné hromady.
Organizační záležitosti – příprava předání sekretariátu, schůzka místopředsedů k této
záležitosti
Nová kancelář svazu
Předseda podal informaci o možnostech získání nového místa pro kancelář svazu. Ze dvou možností
(Zelený pruh a Jarov) je jednoznačně lepší lokalita Na Jarově. Jedná se o moderní budovu s dobrou
možností parkování. Kancelář má cca 31 čtverečních metrů, je v 11. Patře a nájem bude 4.200,- Kč
bez DPH. V nájmu jsou i všechny služby. Kancelář má soc. zařízení i malou kuchyňku. Chybí ale
vybavení nábytkem. V této souvislosti požádal předseda o pomoc při zajištění přiměřeně velkého
stolu a potřebného počtu židlí. Na stejném patře mají svá sídla i svazy kominíků, lakýrníků,
podlahářů a obkladačů. V patře je k dispozici i jednací místnost s kapacitou 50 lidí (možno využít
případně i pro konání valné hromady).
Výbor dal předsedovi souhlas k závaznému projednání přípravy nájemní smlouvy.
Nájem stávající kanceláře končí ke dni 31.3.2014, pokud nebude podepsán dodatek smlouvy.

Předání sekretariátu
Předseda, paní Ludická a Hradecký se dohodli, že se sejdou v 10.00 hodin dne 26. 4. 2014 před
pobočkou spořitelny a zařídí společně převedení práv k dispozici s prostředky na účtu na novou
tajemnici.
Školení o ochraně památek z kamene a změna termínu konání další výborové schůze.
Dne 16. 4. 2014 se uskuteční v Hořicích školení o ochraně památek z kamene. Školení bude
probíhat od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Pro jeho účastníky bude zajištěn oběd ve školní jídelně.
Následovat bude od 13.00 schůze výboru svazu.
Carrara
Zatím vše běží. Chybí seznam lidí. Je přihlášena asi polovina celkového počtu účastníků. Předseda
zavolá paní Čtrnácté.
Hodnocení výstavy „Kamenár“
Na schůzi nebyl přítomen žádný přímý účastník uvedené výstavy. Naši účast zhodnotil předseda
podle informací, které o jejím průběhu získal před konáním schůze. Díky paní Čtrnácté byla
prezentace svazu mimořádná. Za její zdařilé úsilí jí patří velké poděkování.
Různé.
Pozor! Pozor! Pozor!
Příští výborová schůze se nebude konat v plánovaném termínu ani místě (17.4. Lipnice), ale bude se
konat dne 16. 4. 2014 od 13.00 hodin v Hořicích. Předcházet jí bude školení o ochraně a konzervaci
památek.
Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

