
ZÁPIS

ze schůze regionálního Cechu KPT jihovýchodní Moravy, konané dne 6. 4. 2001 ve Zlíně.

Přítomni: dle prezenční listiny               Omluveni: p. Čotek Petr, p. Krist Pavel

     Na úvod p. Kučík seznámil přítomné o činnosti celostátního Cechu KPT,  především o dokončených Pravidlech pro 
pokrývání, které budou poprvé prezentovány na Valné hromadě dne 20. 4. 2001 v Bystřici u Olomouce, kde je bude 
možno přímo zakoupit.

     Dalším bodem programu bylo představení nových členů našeho regionálního Cechu KPT,
jsou to tyto firmy:
KLEMP Fryčovice                         Skácel Hranice
Klempos střechy, s. r. o. Březolupy         Skřivánek Zlín -Kostelec         Rekstav Olomouc 
Pekárek – TESAKRYT Tlumačov              Stavitelství střechy Hranice    Vald Sazovice

    Následovala diskuse na téma ROZPOČET pro r. 2001. Námi požadovaná rozpočtová částka ve výši cca Kč 200 000,-, 
která měla pokrýt náklady na pronájem a vybavení kanceláře, odměnu tajemníka a členů představenstva,  uspořádání 
společenského večeru, propagaci Cechu KPT v regionu a další provozní náklady, nebyla celostátním Cechem 
schválena. Důvodem je stávající Směrnice pro výklad Stanov Cechu KPT, podle které „nemůže rozpočet daného regionu 
přesáhnout částku vyjadřující 2/3 členských příspěvků platících členů jemu příslušných. V případě potřeby vyšších 
výdajů může region požádat představenstvo Cechu KPT o jeho navýšení. Nevyčerpané prostředky regionu, získané na 
základě skutečně vybraných příspěvků, řádně plánované pro běžný rok, se načítaně přesunují k použití pro rok 
následující“. 

    Vzhledem k tomu, že se problematika činnosti Cechu přesouvá ve značné míře na regiony, bude nutno její 
financování dále v celostátním Cechu zvážit. Z řad členů našeho regionu zazněly také jisté návrhy o dofinancování 
činnosti z námi dostupných zdrojů, neboť naši členové řádně pochopili příslušnost k Cechu, její výhody i problémy, 
které jim činnost Cechu jako taková přináší. V diskusi bylo jednoznačně řečeno, že s touto formou přerozdělování 
finančních prostředků nesouhlasíme a požadujeme další projednání. 
     Byl zmíněn také tzv. Fond pomoci, který slouží k okamžité finanční pomoci v případě mimořádné nouze některého 
z řádných členů Cechu KPT ( živelná pohroma, tragická okolnost ohrožující existenci firmy apod.).  

     V rámci propagace v tisku byl rozdán článek o prezentaci Cechu KPT členům, kteří mají možnost otisknout tento 
text v místních novinách.

     Na závěr byl přítomným představen Kroj Cechu KPT, který si všichni členové mají možnost objednat na Valné 
hromadě v Bystřici u Olomouce, kde bude zároveň představena jeho pracovní verze.

     V průběhu schůze bylo vyúčtováno předplatné časopisu Střechy, fasády, izolace (nepřítomní členové budou 
telefonicky požádáni o okamžité vyrovnání), prodány známky a
cechovní standarty. 

     Průkazy a dekrety potvrzující příslušnost k našemu Cechu nebyly na této schůzi předány,
neboť nebyly celostátním Cechem na region dosud doručeny.

Zapsala: Kučíková Hana, Ing. Roman Jelínek



Prezentace regionálního Cechu KPT v časopise
 Střechy, fasády, izolace

    V dubnovém čísle tohoto populárního časopisu vyšel článek o první 
členské schůzi regionálního Cechu KPT jihovýchodní Moravy, která se 
uskutečnila 25. 2. 2000 ve Zlíně.
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