
ZÁPIS

ze schůze představenstva regionálního cechu KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně,
konané dne 17. 1. 2003

Přítomni: pánové Kučík, Loupanec, Mana, Kynčl, Ing. Jelínek 
V průběhu jednání se dostavil p. Pecha

     Podrobným rozborem situace, jak je nám známá, jsme zaujali jednomyslně toto stanovisko:
- nelíbí se nám rozbroje v celostátním cechu, jedná se nejen o vztah cech-tajemnice, ale i vztahy v samotných 

vrcholných orgánech cechu
- výhrady jsou rovněž k vydavateli zpravodaje - máme za to, že taková činnost by měla být prováděna bez nároku na 

odměnu, tím dříve nás všechny šokovala částka za první číslo - Kč 20 000,--.
 Předpokládáme, že nejen těmito problémy se bude zabývat valná hromada a my doporučujeme, aby na této VH bylo 
zvoleno nové představenstvo po důkladném prověření všech navrhovaných kandidátů.  Myslíme si, že dosavadní 
představenstvo a jeho orgány nejsou obsazeny zodpovědně a věříme, že tuto situaci má do jisté míry „na svědomí“ 
dosavadní tajemnice, neboť její styl práce tomuto napovídá. 
Dokonce se náš regionální cech přiklání k názoru – zřídit cech MORAVSKÝ, avšak toto řešení pokládáme za řešení 
poslední. 

     Po informaci p. Loupance, který se účastní momentálně jednání v Praze, že je nutno jmenovat inspektory řemesel pro 
náš region, byly navrženi a zvoleni:
za obor klempíř p. Pavel Loupanec, za obor tesař p. Karel Mana, za obor pokrývač p. František Kučík. 
Předpokládáme, že tito inspektoři budou oprávněni provádět kontrolu prací přímo na stavbách, a to co do kvality, 
dodržovaní technologických pravidel a ostatních věcí s provozem živností spojených (bezpečnost práce, absolvování 
odborných školení…) 

     Jelikož přetrvává velká potřeba zkvalitňování technologické kázně, rozhodli jsme, že začátkem roku 2004 bude 
provedeno odborné školení, pravděpodobně z oblastí -  použití folií, výrobky firmy SAG a použití střešních doplnků 
firmy MAGE.
     Požadujeme po představenstvu celostátního cechu finanční zabezpečení této akce. Předpokládáme, že trvalým 
zajištěním podobných akcí poroste technická způsobilost členů cechu.

     Povolaný člen regionálního cechu a zároveň člen rady představenstva celost.cechu
 p. Jiří Pecha byl dotázán k objasnění situace v celostátním představenstvu tak, aby rozhodování regionálních orgánů 
bylo fundované. Jeho názory byly pozorně vyslechnuty, ne se všemi se však představenstvo regionu ztotožňuje, neboť 
třenice a partikulární zájmy nekorespondují s pravým poslání cechu.

     Na připravované schůzi regionálního cechu dne 21. 2. 2003 bude všem řádným členům vysvětleno aktuální dění 
v cechu, budou předány informace ohledně valné hromady, vyúčtováno předplatné za časopisy Střechy 2003 ( členové, 
kteří nebyli doposud schopni uhradit lonské předplatné budou opět telefonicky vyzváni k úhradě - pro rok 2003 jsou se
seznamu vyškrtnuti!)  

Zapsala: Hana Ramertová Kučíková


