146.
Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.,
která se konala 15.10.2015 v Hradci Králové
Přítomní: Pánek, Dušek, Krutilová, Durych, Bečvář, Dlouhý, Ludická
Omluvení: Lažan, Rejha, Koláček, Knedla, Bouda, Bartoš, Šprdlíková, Moravec
Schůzi zahájil a řídil předseda Svazu pan Bohumil Pánek.
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze
Vyhodnocení FOR ARCH
Hospodářská komora
Hospodaření Svazu
Diskuze
Organizační záležitosti
Kontrola úkolů z minulé schůze:
135/3 Podle výsledků úkolů z bodu 135/1 a 2 (137. výborová schůze) připravit návrh na
ukončení členství neplatících členské příspěvky.
Úkol pokračuje, členové, kteří nebudou platit členské příspěvky, budou navržení na vyloučení
ze Svazu a návrh bude projednaný valnou hromadou v roce 2016.
Všichni členové, kteří, kteří neuhradí členské příspěvky do 31.10.2015, obdrží dopis
s připomínkou úhrady dlužné částky a to nejpozději do konce hospodářského roku Svazu
2015/2016, tj.31.3.2016. Člen, který povinnosti vůči Svazu nesplní, bude navržený následné
valné hromadě k vyloučení ze Svazu.
Svaz byl k neplatičům, z důvodu špatné hospodářské situace, tolerantní, ale tyto důvody již
pominuly a je třeba dbát na plnění povinností, vyplývajících ze stanov Svazu.
T.: 19.11.2015
O.: Ludická
145/1 Výbor odsouhlasil účast Svazu na výstavě FOR ARCH 2015 a ustanovil realizační tým
ve složení: osoba zodpovědná za realizaci expozice:
Pánek
realizátoři:
Krutilová, Durych, Ludická
T.: 14.9.2015
Návrh a realizaci expozice provede Kámenengineering.
Pan Durych navrhl a zrealizoval, za přispění ostatních členů, Almanach, který na výstavě
obdrží vážní zájemci o kamenické řemeslo a po výstavě bude rozeslaný členům Svazu,
nečlenům Svazu – kamenické firmy, architekti, projektanti …
Pan Pánek dodá na výstavu letáčky na propagaci Svazu v češtině, angličtině a němčině.
Porotci pro soutěžní přehlídku stavebních řemesel – SUSO jsou pánové Dušek, Durych a
Chomout.
Ceny soutěžícím věnuje Svaz, Pánek, Knedla, Bouda, Durych a LIGRANIT (projedná Rejha).
Splněno.

Změny: v porotě suploval pan Knedla za nemocného pana Chomouta
cenu nevěnoval LIGRANIT, ale pan Rejha
Na příštím zasedání projedná výbor organizaci soutěže a navrhne její průběh v dalších letech.
145/2Výstavbu a demontáž stánku provede Kámenengineering

O.: Dušek
T.: podle propozic ABF
Podle informací pana Duška je vše zajištěné, stánek bude včas postavený a po skončení
výstavy demontovaný podle propozic ABF.
Splněno.
Stánek doplnilo Kamenosochařské středisko Lipnice ukázkami postupů opracování žuly.
Materiál dodal Granit Lipnice.
146/1 Vytvořit na webových stránkách rubriku Stanovy a upravené v souladu se zněním
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v ní publikovat.
O.: Bouda
T.: 2.9.2015
Splněno.
147/1 Zpracovat návrh Průkazu člena Svazu.

O.: Pánek
T,: 15.10.2015

Úkol pokračuje.

148/1 Kontaktovat ČKAIT ohledně uspořádání konference pro architekty a projektanty o
použití přírodního kamene na stavbách.
O.: Dušek
T.: 15.10.2015
Splněno, probíhá jednání o tématu konference a jejím uspořádání.
149/1 Logo Svazu - podat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku.
O.: Ludická
T.: 15.10.2015
Splněno.
10.9.2015 byla podaná u Úřadu průmyslového vlastnictví přihláška ochranné známky na 3
třídy výrobků a služeb podle mezinárodního třídění a následně uhrazený správní poplatek ve
výši 5.000,- Kč.
150/1 Rok 2016 – ROK ŘEMESEL – projednat s Asociací malých a středních podniků a
živnostníků ČR spolupráci na akcích pro posílení vnímání řemesel ve společnosti.
O.: Pánek
T.: 15.10.2015¨
Úkol pokračuje, jednání není ukončené.
Vyhodnocení FOR ARCH
Stánek Svazu byl poměrně malý, ale vkusně vytvořený, chybělo pouze zázemí. Byl příjemně
umístěný mezi firmami Drozd a Přírodní kámen a v těsné blízkosti měl stánek
Kámenengineering.

Mimo členy Svazu se v něm zastavilo 39 návštěvníků veletrhu z řad architektů, projektantů,
stavařů, zástupců církve, kteří shání informace o restaurátorských pracích, výtvarných umělců
a dalších zájemců o kamenické práce.
Všichni byli s přijetím a podáním informací ve stánku spokojení, obdrželi Almanach, který
velmi kladně hodnotili.
Hospodářská komora
Svaz se stal 16.9.2015 členem Hospodářské komory ČR a probíhají jednání o účasti Svazu
v odborných sekcích a pracovních skupinách. Jejich úkolem je prosazovat požadavky
podnikatelů v konkrétních oblastech.
Svaz bude mít zastoupení v
sekci legislativní
sekci živnostenské (mistrovské zkoušky)

Krutilová, Dušek, Knedla
Moravec, Pánek

Jednání s paní Janetzkou z Odboru vnitřní komunikace se 29.10.2015 zúčastní Pánek a
Ludická.

Hospdaření Svazu:
V září 2015 uhradil Svaz kromě pravidelných položek, jako je nájemné, telefon a plat
tajemnice, správní poplatek za přihlášku ochranné známky (viz. výše) a překlad textu do
Almanachu.
Obdržel platbu za inzerci v Almanachu ve výši 18.000,- Kč.
Zůstatek na účtu k 30.9.2015:

330.525,60 Kč

Účetní doklady za 1. pololetí hospodářského roku 2015/2016 předala tajemnice ke zpracování
účetní Svazu paní Burešové.
Diskuze
Alamanach – členové výboru připraví seznam, komu zaslat.
Dušek – WONASA – vzhledem k malé účasti členů výboru na schůzi, podá informace o dění
v této organizaci na příští schůzi.

Organizační záležitosti
Předseda Svazu žádá všechny členy výboru, aby si jednou měsíčně udělali čas a
zúčastnili se schůze.
Tajemnice vypracuje vyhodnocení účasti na schůzích v 1. pololetí letošního hospodářského
roku a předloží jej na příštím zasedání výboru.

Termíny dalších výborových schůzí:

11.11.2015
17.12.2015

10 hodin, Granit Lipnice
14 hodin, Pražský kámen, Tuchoměřice

(Knedla)
(Durych)

Předseda Svazu poděkoval členům výboru a dozorčí rady za účast na schůzi a pozval je na
další, 11.11.2015 na Lipnici.

Zapsala: Ludická
Schválil: Pánek

