
Z Á P I S 
ze schůze Regionálního Cechu KPT jihovýchodní Moravy, konané dne 
15. 9. 2000 ve Zlíně.

Přítomni: dle prezenční listiny
     Na úvod p. Kučík seznámil přítomné o současné činnosti 
celostátního Cechu KPT, především o téměř dokončených Pravidlech 
pro pokrývání, jež budou v dohledné době předány do tisku a do 
konce roku by se měly objevit na trhu.
     Následovalo přečtení nejdůležitějších a nejvýznamnějších 
bodů ze Stanov Cechu KPT, upravených pro potřeby regionu, které 
byly všem přítomným rozdány. Nezazněly k nim žádné výhrady ani 
připomínky, pouze návrh, zda by mohly být členské příspěvky 
hrazeny složenkou. Odpověď zněla asi tak, že pro celostátní Cech 
KPT je jejich rozesílání všem cca 250 členům velkým nákladem. P. 
Kučík však přislíbil, že se pokusí to na příští schůzi 
celostátního Cechu projednat a navrhnout, zda by složenky 
i peníze nemohl mít na starosti Cech příslušného regionu. 
Bohužel to však asi nebude možné, neboť regionálnímu cechu není 
přiděleno IČO a žádný peněžní ústav proto nezaloží účet.
 
     Poté byla účastníkům představena Kronika, přečten úvod, 
obsahující vznik regionálního Cechu, jeho poslání a cíle, práva 
a povinnosti členů...... a v neposlední řadě Slib členů Cechu a 
členů představenstva.
     Následný čas byl vyhrazen pro jednoho ze zvláštních členů, 
a sice firmu Coleman SI, jejíž zástupce nám ji představil jako 
spolupořadatele výstavy Střechy, pláště, izolace - Ostrava 2001. 
Pozornost vzbudilo připravující Pokrývačské centrum této 
výstavy, kde se může prezentovat jakákoli firma působící 
v našich oborech.
     Firma Coleman SI také rozdala přítomným ročenku Střechy 99 
- publikaci nejen o firmách a výrobcích, ale i potřebných 
informacích, normách, výpočtech, bezpečnosti práce...... 
a mnohých zajímavostech z oblasti střech.
     Posledním, avšak velmi významným bodem tohoto setkání, bylo 
sestavení družstva pro 
„Cech C UP 2000“ - turnaj v sálové kopané ve dnech 7. a 8. 10. 
2000 v Brandýse nad Labem,
pořádaným celostátním Cechem KPT. Do konce schůze se bohužel 
nepodařilo vybrat potřebný počet hráčů - kompletní sestava bude 
všemi navrženými účastníky upřesněna telefonicky.
     Závěrem padla zmínka o chystaném Společenském večeru 
regionálního Cechu KPT, jehož
zorganizování má na starosti představenstvo a všichni členové 
budou včas informováni.



     Schůze byla ukončena cca v 17,00 hod večeří.
     V průběhu byly prodány 4 ks praporů a několik desítek 
známek.
     Nepřítomným členům budou s tímto Zápisem zaslány upravené 
Stanovy Cechu KPT.

Zapsala: Kučíková Hana


