
Zápis
 z jednání cechu KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně – region 016,

konaného dne 28. 11. 2003

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: P. Herčko

     Jednání řídil p. Kučík a úvodem kritizoval velmi malou účast, z momentálních 17 členů 
bylo přítomno pouhých 9.  Přivítáni měli být noví členové – firma TAROS NOVA a 
p. Lanšperk – jejich zástupci se však nedostavili. Jako další člen byl do našeho regionu 
zařazen na vlastní žádost p. Odstrčilík, který nebyl spokojen s činností a organizací regionu 
Slovácko.
Všichni členové obdrží aktualizovaný seznam.

     Protože už našim členem není p. Mana, který pracoval v představenstvu regionu za obor 
tesař, bylo nutno zvolit nového zástupce – tuto funkci přijal p. Pekárek (firma TeSaKryt), 
který se bude účastnit jednání představenstva a bude povoláván také k posuzování tesařských 
konstrukcí při provádění odborných posudků.

     Také pro rok 2004 bylo odsouhlaseno, že bude hromadně objednán časopis Střechy, 
fasády, izolace pro všechny naše členy. 

     P. Kučík dále vyzývá všechny k účasti v soutěži pořádané cechem při výstavě Střechy 
Praha - Střecha a Detail - neboť si myslí, že se v našem regionu máme rozhodně čím chlubit.
Přihlášky byly rozeslány spolu s pozvánkou na toto jednání, uzávěrka je 15. 1. 2004.

     Náš dík patří fotbalistům, kteří nás reprezentovali na letošním Cech Cupu. Na adresu 
celostátního cechu však zazněla značná kritika, neboť se nám tato akce jeví jako příliš 
nákladná (pro naši regionální pokladnu představuje náklad cca 15 tis.!) P. Pecha navrhuje, aby 
náklady na dopravu, startovné a ubytování hradil celostátní cech, my jsme ochotni zaplatit 
pouze dresy. Pánové Pecha a Kučík přislíbili, že se na následujícím jednání celostátního cechu 
tuto problematiku pokusí řešit, pokud by se situace pro příští rok nezměnila, nebude se náš 
region dále účastnit. P. Hurta (firma HaB DELTA) dále navrhuje vhodnější termín, např. při 
lednové výstavě Střechy Praha.

     Momentálně nejvýznamnější činností našeho reg. cechu je zpracovávání Odborných 
posudků.
Bylo konstatováno, že bohužel v převážné míře končí špatně pro zhotovitele – tedy i firmy 
z řad našich členů. P. Kučík opět apeloval na dodržování daných pravidel při provádění 
našich oborů, neboť chyby se neustále opakují. V souvislosti s tím  byly opět zmíněny firmy, 
které odvádějí nekvalitní práci a podraží ceny – nezbývá než doufat, že tento problém vyřeší 
časem trh sám.

     
     Přítomným členům byl rozdán 2.- 4. díl Pravidel, pro všechny ostatní je  připraven 
k odebrání v sídle reg. cechu. Těm z Vás, kteří si je v průběhu roku odkoupili přímo od 
celostát. cechu např. na Valné hromadě, bude příslušná částka dobropisována, neboť  jejich 
hodnota je zahrnuta ve faktuře za poradenskou činnost pro rok 2003. (tuto skutečnost je však 
potřeba nahlásit tak, aby mohl být vystaven dobropis a peníze zaslány zpět).



Cech zároveň upravil jejich hodnotu pro nečleny a to z Kč 500,-- na Kč 250,--. Momentálně je 
výtisků dostatek, takže mohou být nabízeny projektantům, architektům apod. – odběr v sídle 
regionu.

     Závěrem byli zmíněny firmy ZlínMat a HaB Delta, které se v letošní olympiádě firmy 
Bramac umístili na předních místech a my jim tímto děkujeme.

Akce pořádané v nejbližší době:
12. 12. 2003 – ukončení roku v Chrudimi spojené s poděkováním zvláštním členům 
21. 1. 2004 – společenský večer v Chrudimi, při větší účasti členů našeho regionu zajistíme 
dopravu autobusem
18. 3. 2004- Valná hromada v Seči,                         - “ – 

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hod 
Zapsala: Hana Ramertová Kučíková




