
Z Á P I S
ze schůze regionálního Cechu KPT jihovýchodní Moravy, konané dne 
25. 2. 2000 ve Zlíně.

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Loupanec – Lopex, Bystřice p. Hostýnem
Byli přizvání zvláštní členové: p. Baletka – Coleman SI, Vsetín
                                                  p. Marek – Roman 
Marek – klempířské systémy, Topolná

František Kučík – zahájil schůzi a představil zvláštní členy z řad 
obchodních partnerů – 
                                p. Marek a p. Baletka.
     Poté se široce rozhovořil o činnosti celostátního Cechu KPT. 
Uvedl na pravou míru domněnky o tom, že výsledky jeho činnosti 
neodpovídají představám nebo dokonce nejsou žádné. U mnoha 
přítomných zazněl názor, že Cech KPT mezi širokou veřejností není 
vůbec znám – p. Kučík uvedl, že díky vznikajícím nebo už fungujícím 
regionálním cechům to není pravda. Tyto cechy budou mít 
v příslušných regionech stále větší význam, neboť už nebude možné, 
aby „střechy dělal kdokoliv“. (zmínka o vznikající Pokrývačské 
akademii a o Mistrovských zkouškách).
    Velkou pozornost vzbudila především zpráva o téměř dokončených 
Pravidlech pro pokrývaní.

     Následovala krátká diskuse, v níž zazněl dotaz Zdeňka Botíka 
(Pois izolace Zlín) –zda je možné, aby pod hlavičkou celostátního 
Cechu  KPT  pracoval  nějaký  soudní  znalec,  jež  by  řešil  případné 
spory.  P.  Kučík  vysvětlil  stanovisko  cechu:  v případě  většího 
soudního  sporu  bude  přes  celostátní  Cech  KPT  přizván  nezávislý 
soudní  znalec,  v případě  menších  sporů  rozhodne  představitel 
celostátního Cechu KPT.

     Po  malém  občerstvení  se  přistoupilo  k volbě  členů 
představenstva.
již  na  ustavující  schůzi  v r.  1998  byli  zvoleni:  přednosta 
pokrývačů – Luděk Kynčl (Izopo Zlín)
                                           přednosta klempířů – 
Pavel Loupanec (Lopex Bystřice p. Hostýnem)
Zbývalo  tedy  dovolit  přednostu  tesařů  a  čtvrtého  člena 
představenstva, a samozřejmě regionálního
cechmistra. Bohužel tesařských firem v cechu je velmi málo, volba 
přednosty tesařů nebyla obtížná- jednohlasně byl zvolen Karel Mana 
(K  +  M  Zlín).  Ing.  Roman  Jelínek  (pokrýv.firma  Otrokovice)  byl 
jednohlasně zvolen jako člen představenstva, jež má na starosti 
tisk.

    Po skončení schůze se sešlo nové představenstvo, které zvolilo:



cechmistr pro regionální Cech KPT jihovýchodní Moravy – František 
Kučík
přednosta pokrývačů – Luděk Kynčl
přednosta klempířů – Pavel Loupanec
přednosta tesařů – Karel Mana
zástupce pro tisk – Ing. Roman Jelínek
     Členové představenstva a cechmistr se na závěr dohodli na 
nutných organizační záležitostech
potřebných pro fungování regionálního Cechu :
- bude prověřena možnost registrace vč. zřízení bankovního účtu – 
zařídí p. Kučík

- oznámení o činnosti v regionálním tisku, popř. časopise Střechy 
– zařídí Ing. Jelínek

Do příští schůze budou přepracovány Stanovy pro potřeby regionu, 
bude založena kronika, vč.
připravení slibu členů regionálního cechu. Prodej standart v počtu 
10  ks  byl  proveden,  objednání  cechovním  praporů  bude  přes  p. 
Navrkala do výroční členské schůze.

Schůze skončila v 18,00 hod Zapsala: Kučíková Hana


	cechmistr pro regionální Cech KPT jihovýchodní Moravy – František Kučík
	     Členové představenstva a cechmistr se na závěr dohodli na nutných organizační záležitostech


