
Z á p i s

ze schůze představenstva  regionálního Cechu KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve 
Zlíně konané dne 4. 10. 2002

Přítomni: p. Kučík, p. Mana, p. Kynčl, p. Loupanec
Omluven: p. Ing. Jelínek

     úvodem zazněla kritika na adresu celostátního cechu – všichni přítomní se shodli na tom, 
že cech se o regiony nestará (alespoň o náš ne), doposud nikdo nereagoval na naše 
připomínky, které byly předneseny na valné hromadě a již několikrát zaslány na vedení cechu 
formou zápisů  z jednání našeho regionu.

     Doposud nebylo také vyhověno našim požadavkům, týkajícím se „technického zázemí“ 
našeho regionálního cechu. Navrhovali jsme, že dáme k dispozici za  mírný poplatek prostor 
v dosavadním sídle reg. Cechu ve firmě p. Kučíka a zřídíme zde kancelář cechu tak, aby 
odpovídala potřebám a požadavkům jak členů cechu, tak veřejnosti. Všechny záležitosti, 
korespondence, telefonáty apod. byly doposud vyřizovány na úkor finančních prostředků 
soukromé firmy a soukromého času. 
Nelíbí se nám proto kritika cechmistra p. Švarce, že – cituji – „ informace, které získáváte 
prostřednictvím zápisů z jednání představenstva a rady představenstva nemá k dispozici 
členská základna ve Vašich regionech“ – konec citace.
Doporučujeme tuto otázku urychleně vyřešit – rádi si necháme poradit, jakým způsobem 
máme členům zasílat korespondenci, kterou několikrát za měsíc dostáváme formou e-mailů?
Chce se snad po nás, abychom dopisy, zápisy a další informace, např. ohledně Hospodářské 
komory, vytiskli a poslali všem našim členům? Proč to nemůže dělat „placená síla“ v Praze? 
Nebo snad máme i my nárok na nějakou odměnu za „lepení obálek“?

     Jistě můžeme hovořit nejen za náš region, že když je svolána schůze nebo zorganizováno 
školení pro naše členy, dostaví se max. 2/3 z nich.Ostatní jsou časově vytíženi tak, že 
nepovažují za důležité na schůzi přijít, neboť se stejně pro ně jako členy dělá velmi málo. 
Ostatně jsou všeobecně známé názory na zasílané faktury za  poradenskou činnost…….
K tomu mj. sdělujeme další požadavek našich členů, a sice lanová kontrola údajně neuznává 
tuto fakturu – požaduje k ní doložit smlouvu nebo nějaké zdůvodnění o jakou poradenskou 
činnost se jedná.

     Dalším podstatným bodem našeho jednání bylo zvolení nového přednosty regionu, neboť 
p. Kučík ze zdravotních důvodů odstupuje s okamžitou platností ze všech funkcí. 
Po dohodě s přítomnými členy představenstva byl do rady představenstva celostátního cechu 
zvolen p. Pavel Loupanec (přednosta oboru klempíř), který se bude účastnit všech jednání 
svolaných celostátním cechem. Výhledově je jako přednosta pro region jihovýchodní Moravy 
se sídlem ve Zlíně navržen p. Luděk Kynčl (přednosta oboru pokrývač), který se bude podílet 
na všech ostatních záležitostech – svolávání schůzí, organizování školení apod.
  
     Závěrem bylo dohodnuto, že jednání shromáždění regionů dne 17.10.2002 v Praze se 
zúčastní p. Loupanec společně s p. Ramertovou Kučíkovou. Na jednání bude přečten tento 
zápis, příp. doplněn. 

Jednání skončilo v 16,30 hod                   
Zapsala: Hana Ramertová Kučíková



    

                


