
Z     Á P I S  

ze schůze představenstva regionálního CECHU KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně
konané dne 14. 2. 2002 v sídle CECHU KPT, Kvítková 677, Zlín.

Přítomni byli všichni členové představenstva:
p. Kučík – přednosta regionu
p. Kynčl – přednosta oboru pokrývač
p. Loupanec – přednosta oboru klempíř
p. Mana – přednosta oboru tesař
Ing. Jelínek – zástupce pro tisk

Předmětem jednání bylo:
- příprava školení o aplikaci podstřešních fólií

Představenstvo regionu rozhodlo, že vzhledem k neustálým problémům, nejasnostem 
a stále se opakujícím chybám  při montáži různých druhů podstřešních fólií, uspořádá školení, a to jak pro 
všechny členy našeho regionálního cechu, tak také pro několik nečlenů – odborníků působících  v oblasti střech 
z řad projektantů, architektů apod.

            O spolupráci byla požádána firma DÖRKEN s. r. o. , neboť dle zkušeností zvládá tuto 
            problematiku nejlépe. (školení je samozřejmě také pro firmy, které se již v minulosti 
            zúčastnily certifikací pořádaných každoročně firmou DÖRKEN v Brně a v Praze).

            Byl objednán kinosál školícího střediska Průmyslových staveb ve Zlíně, který má
            kapacitu 100 lidí. Protože je našim cílem, abychom v tak důležité součásti střechy –
            jakou bezesporu správně zvolená difuzní folie je - a zároveň těchto prostor využili        
            v maximální míře, žádáme firmy, aby na školení vyslaly co největší počet svých
            zaměstnanců.
            Dále bylo dohodnuto, že účastníkům bude poskytnuto občerstvení.
            O finanční podporu pro tuto akci byl požádán zvláštní člen našeho regionálního cechu-  
            firma COLEMAN SI, která tak částečně splní svoji povinnost zvláštního člena.

            Úkoly: p. Kučík zajistí nutné organizační záležitosti, rozeslání pozvánek apod.

- příprava členské schůze
Představenstvo dále rozhodlo, že bude uspořádána členská schůze, která se bude 
konat v již tradičních prostorách  salonku restaurace Myslivna dne 22. 3. 2002.
Součástí tohoto pravidelného setkání bude zhodnocení činnosti CECHU KPT v 
minulém roce, příprava činnosti pro rok 2002, zhodnocení školení o foliích, 
vyúčtování předplatného časopisu Střechy, fasády, izolace a mnoho dalšího.

           Úkoly: budou rozeslány pozvánky, zajištěno pohoštění, vyzvednuty od celostátního 
                       cechu malé známky (Kč 2,50/kus) a známky o průměru 28 cm s povrchovou 
                       úpravou – určeny pro venkovní prostředí (Kč 50,--/kus) – vše zajistí p. Kučík

Schůze byla ukončena v 17,00 hod.
Zapsala: Hana



       . . .  a tak nějak to vypadá, když schůzujeme …

 


