138.
Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
13. 11. 2014 v Praze
Přítomni: Pánek, Knedla, Bouda, Bečvář, Lažan, Ludická
Omluveni: Dušek, Durych, Koláček, Dlouhý, Krutilová, Šprdlíková, Chomout, Moravec,
Bartoš
Schůzi zahájil a řídil předseda Svazu Bohumil Pánek.
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze
Hospodaření Svazu
Zpráva dozorčí rady k hospodaření za I. pololetí hospodářského roku 2014/2015
Informace předsedy a členů výboru o událostech od konání poslední výborové schůze
Diskuze
Organizační záležitosti
Kontrola úkolů z minulé schůze:
127/6 Vyhodnotit přínos členství pro Svaz a předložit na výborovou schůzi rozvahu, zda
nadále v EUROROC setrvat.
T.: 11.12.2014
O.: Koláček
Úkol pokračuje.
134/1 Veletrh Stone + tec 2015.
Czech Trade potvrdil 18.9.2014 zařazení Svazu do projektu SVV.
Zjistit od paní Lichte, zda firmy, zařazené do projektu SVV, budou nadále jednat samostatně
nebo přes Svaz.
T: 13.11.2014
O: Dušek
Úkol trvá, pan Dušek se nezúčastnil výborové schůze.
Na výborové schůzi 11.12.2014 dohodnout, podle výsledu jednání s paní Lichte, variantu
stánku
– jednotný stánek pro všechny, včetně škol
- každý vystavovatel samostatný stánek
135/3 Podle výsledků úkolů z bodu 135/1 a 2 (137. výborová schůze) připravit návrh na
ukončení členství dlouhodobě neplatících členské příspěvky.
T.: 13.11.2014
O.: Ludická
V současné době ještě probíhají jednání s několika členy – úkol pokračuje do příští výborové
schůze.
T.: 11.12.2014
Výbor souhlasí s ukončením členství ve Svazu na žádost člena:
Silnice Čáslav – lom Markovice
Jaromír Veverka

Kamenictví Rakovský
Mramos spol. s r.o.
Zdeněk Skrbek
Stanislav Flégl
Milena Hrtusová
Milan Váňa
a z důvodu úmrtí – Jiří Kozák
137/1Dokončení úprav stránek a předložení ke schválení

T.: 13.11.2014
O.: Bouda

Splněno.
Na stránkách jsou umístěné potřebné informace i zajímavosti pro jejich návštěvníky.
Na stránky bude přidaná rubrika Školství a v ní představená SPŠ kamenická a sochařská
Hořice v Podkrkonoší a Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou.
T.: 11.12.2014
O.: Bouda, Ludická
138/1 Aktualizace evidence udělených cechovních listů.
Evidence dohledaná do roku 2009.
Doplnit rok 2010 – 2014.

T.: 16.10.2014
O.: Ludická
T.: 13.11.2014
O: Chomout

Úkol trvá, pan Chomout se nezúčastnil výborové schůze.

139/1 Kontaktovat pana Sitarzse, předsedy Svazu kameníků v Polsku a zjistit zájem o
spolupráci
T.: 13.11.2014
O.: Dušek
Úkol trvá, pan Dušek se nezúčastnil výborové schůze.
Zhodnocení výstavy FOR ARCH 2014.
Zprávu o soutěži studentů vypracuje a pošle na mail: mail@kamenici.cz Chomout.
T.: 30.10.2014
Úkol trvá.
T.: 30.11.2014
Hospodaření Svazu
Ke dni 12.11.2014 je na účtu Svazu 243682,57 Kč a v pokladně 5797,- Kč.
Tajemnici bude 13. plat vyplacený v lednu 2015.
Zpráva dozorčí rady
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan Bečvář a je přiložená k tomuto zápisu.
Informace předsedy a členů výboru o událostech od konání poslední výborové schůze
V uplynulém období se nekonaly významné akce, související s prací Svazu.
Diskuze
Zpravodaj

Přítomní diskutovali o využití Zpravodaje pro oslovení firem, které nejsou členy Svazu – pan
Lažan vypracuje a předá do sekretariátu do 30.11.2014 „zvací“ dopis, který bude vložený
spolu s přihláškou do prosincového vydání Zpravodaje.
Členové výboru zašlou do 30.11.2014 sekretariátu návrhy na výše uvedené firmy.
Šéfredaktor Zpravodaje, pan Pánek, navrhl a výbor odsouhlasil složení redakční rady
Zpravodaje:
Pánek
Ing. Bouda
Ing. Lažan
Ludická
Semináře
Přítomní navrhli ke zvážení několik námětů na uspořádání seminářů:
- Český kámen – těžba a zpracování v ušlechtilé kamenické výrobě, využití ve stavebnictví,
významné stavby, prezentace DVD Tajemství českého kamene.
- Ekonomické a právní předpisy v podnikání.
- Nástroje a nářadí pro opracování kamene.
Smlouva o poskytnutí služeb členovi Svazu kameníků a kamenosochařů ČR
Po dohodě s panem Bečvářem přepracovala tajemnice uvedenou Smlouvu na Smlouvu o
poskytnutí reklamních služeb členovi Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, z.s., tak, aby
byly částky za služby Svazu jednoznačně uznané jako náklad firmy.
Výbor Smlouvu schválil, tajemnice veškeré stávající přepracuje a Svaz nové uzavře
k 1.4.2015.
Návrhy ke zvážení
- vydávat kamenickou ročenku, ve které by firmy vyhodnotily daný pracovní rok
- udělovat čestné členství ve Svazu osobám a firmám (např. pánové Blahota, Hörbe,
kamenické školy), které se významně podílí na šíření dobrého jména českého kamenického
řemesla, starají se o nové generace , atd.

Předseda Svazu poděkoval členům výboru a dozorčí rady za účast na schůzi a pozval je na
další, která se bude konat 11.12.2014 v Lipnici:
v 10 hodin exkurze do provozovny Granit Lipnice
v 11 hodin zahájení schůze v restauraci Česká Koruna v Lipnici
Na schůzi bude jako host pozvaný PhDr. Jiří Blahota.

Zapsala: Ludická
Schválil: Pánek

