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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR
konaném dne 6.září 2007 v Tišnově

Přítomní členové představenstva:
Ing. Tomáš Cvek, Jan Novotný, ing. Petr Koktan, Oldřich Říha, ing. Arnošt Bajer, Zdeněk
Kuchař, Václav Čapek, Jaromír Urbanec, Jiří Sacher
Omluveni:
Ladislav Beránek, Boris Mahdal, Stanislav Mazač, Jiří Petr, ing. Oldřich
Schwarz, Radovan Veselý, ing. Miroslav Vladík
Nepřítomni:

Karel Burian, ing. Ladislav Meisner, ing. Václav Novotný

Dozorčí rada: ing. Karel Dolejš, Vlastimír Kohut

Cechmistr pan ing. Cvek přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Cechmistr provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání v Dlouhé Vsi a
informoval představenstvo, že konečné zpracování podkladů z VH bylo
provedeno v Klecanech za účasti ing. Koktana, ing. Cveka a p. Říhy. Stav
pokladny k 1.9. byl 28.015,- Kč na BÚ u ČS bylo 932.647,17 Kč , celkem tedy
960.662,17 Kč.
Představenstvo schvaluje úhradu následujících účetních položek:
1.385,- Kč úhrada věnce na pohřeb pana Kalety, který zajistil p. Axmann a
poštovné, 502,- vč. vnitropodnikové účetní směrnice GRADA, 393,50 Kč
kancelářské potřeby - papír, obálky, 4.250,- Kč DPP pan Říha-květen 07, 15,Kč poštovné za kopii DP pro ROSTEX Vyškov, 4.250,- Kč DPP pan Říhačerven 07, 549,- Kč náplň do tiskárny, 287,50 Kč kancelářské potřeby - dlouhá
sešívačka, lepidlo, drátky, 164,- Kč poštovné za rozeslání Zpravodaje 3/07,
4.250,- Kč DPP pan Říha-červenec 07, 7.973,- Kč aktualizace programů NB,
údržba webu, prodloužení registrace domény lock.cz, 956,08 Kč náklady na
mobil do 11.6., 959,68 Kč náklady na mobil do 11.7., 1.032,94 Kč náklady na
mobil do 11.8., 600,- Kč smuteční kytice pro p. Nohela.
Vyhodnocení rozpočtu za I. pololetí roku 2007 bylo rozesláno členům
představenstva před zasedáním p. Říhou a nebyly k němu výhrady.
Stav placení členských příspěvků k 1.9.2007.
Uhradilo 95 členů (75 FO a 20 PO), do konce září rozešle pan Říha urgenční
dopisy těm, kteří dosud nezaplatili.
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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR
konaném dne 6.září 2007 v Tišnově
P. Říha informoval představenstvo o nákladech na zpracování zpravodajů
v roce 2005 a 2006. V roce 2005 byly celkové náklady 45.226 Kč. Za
zpracování bylo zaplaceno 12.138 Kč, náklady na vytištění 4 čísel po 140 ks
byly 26.656 Kč a poštovné ve výši 6.432 Kč. V roce 2006 byly celkové náklady
44.562 Kč. Náklady na grafické zpracování byly 38.300 Kč, vytištění 4 čísel po
25 ks přišlo na 4.808 Kč a poštovné 1.454 Kč. Zpravodaj byl rozesílán
elektronickou poštou.
DR požaduje udělat vyhodnocení nákladů od roku 2003. Zajistí p. Říha.
Další tištěný zpravodaj vydáme barevný a bude komerčně zaměřen. Informace
o zasedání představenstva, DR a školeních budou umístěny na nově
uspořádaném webu.
Představenstvo se seznámilo s nabídkou webových stránek, kterou zaslala
firma GLOBAL OFFICE.CZ z Liberce a pověřila pana Sachra, aby zpracování
nových webových stránek u této firmy zajistil. Zároveň zajistí zaregistrování
doména „cmzs.cz“.
Pan Říha informoval o jednání zástupců živnostenských společenstev při
setkání na HK ČR. Byla opravena informace o našem ŽS v materiálech XIX.
sněmu HK ČR. Tajemník HK zaslal podklady k uzavření smlouvy o používání
loga HK, které vyplněná zašle zpět p. Říha.
Představenstvo odsouhlasilo objednávku 200 ks přívěsků a 500 ks mincí, na
kterých je logo Cechu a pověřilo ing. Cveka zajištění dodávky na setkání ve
Vyškově, které se uskuteční 9. listopadu 2007 v hotelu ATRIUM.
Od 15 hodin bude v salonku č.1 p. Novotný předvádět přípravky na otevírání.
Od 18 hodin se uskuteční setkání členů, jehož součástí bude mimo tradiční
hudební doprovod a raut, také tombola.
Do tomboly věnuje p. Novotný některé předváděné přípravky a p. Říha zajistí
od zástupců výrobních závodů, kteří jsou členy Cechu, některé jejich produkty.
Informaci členům Cechu o termínu setkání rozešle p. Říha do 10. října.
Ing. Bajer předložil návrhy nových členských listů, osvědčení a členské
legitimace. Po promítnutí připomínek, budou nové návrhy rozeslány
elektronicky k posouzení členům představenstva. Zajistí ing. Bajer.
Představenstvo požádalo p. Urbance o zpracování přehled dělení sejfů a
trezorů. Přehled bude umístěn v barevném zpravodaji a na novém webu.
Ing. Dolejš dodá do zpravodaje článek o firmě IDK a na webu bude
zveřejněna informace o úmrtí pana Nohela.
Redakční rada zvolila za předsedu ing. Bajera a pracuje ve složení ing. Cvek,
ing. Koktan, ing. Dolejš, ing. Vladík a Jan Novotný.
.
4

Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR
konaném dne 6.září 2007 v Tišnově

Pravidla užívání loga nejsou nikde specifikována a řídí se Obchodním
zákoníkem a je nutné jen dodržovat registrovaný tvar a barvu. Tuto informaci
předá členům Cechu p. Říha
Opravy zápisu ze zasedání v Dlouhé Vsi:
- Ruší se bod 2)j. protože částka je uvedena i v bodě 2)h.
- Mění se částka 500 Kč uvedená v bodě 2)k na skutečně uhrazenou částku tj.
774,- Kč.
- Částka uvedená v bodě 2)o byla proplacena TREZOR TESTU Klecany.
- Částka uvedená v bodě 2)p byla vyplacena firmě LA GARD MECHATRONIC
Brno.
- Částka uvedená v bodě 2)q byla proplacena panu Urbancovi.
Předseda DR ing. Dolejš informoval představenstvo, že v příštích volbách
nebude žádný současný člen DR kandidovat do nově volené DR.
Požadavek DR na předložení účetních dokladů ke kontrole na setkání ve
Vyškově byl představenstvem zamítnut a uskuteční se samostatná schůzka DR
s pokladníkem p. Říhou a za účasti cechmistra ing. Cveka. Místo a termín si určí
DR.
Bylo odsouhlaseno proplacení DPP panu Davidu Bajerovi na srpen, září, říjen
a listopad 2007 ve výši 5.000 Kč před zdaněním, za zpracování zpravodaje č.2 a
č.3/07 a za vyhotovení nových členských listů, členských legitimací a osvědčení
o školení.
Představenstvo požádalo ing. Dolejše o přípravu školení o otevírání
a předáním zkušeností, které získal na školení u firmy WENDT v Polsku.
Školení proběhlo u pana Josefa Matyjase, systemy zabezpeczeň,
www.otwieranieawaryjne.o.p.pl , e-mail mail-rmatyj@wp.pl .
Příští setkání členů představenstva bude v pátek 9. listopadu 2007 ve Vyškově
a o případném zasedání představenstva bude rozhodnuto později.
Zapsal: Oldřich Říha
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Pozvánka na společenský večer

Návratku zašlete do 6.11.2007 na e-mail cmzs@seznam.cz,
nebo
fax 286 856 163, případně volejte na mobil 602 342 121.
Poštou zašlete návratku na adresu:
Oldřich Říha, Veleňská 106, Přezletice, 250 73.

Společenského večera se zúčastním
Firma/příjmení, jméno:

počet osob:
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OZNÁMENÍ
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Zápisy ze všech jednání v plném znění jsou uloženy u tajemníka
Cechu p. Říhy, který je na požádání zašle.

Redakční rada: ing. Bajer, ing. Cvek, ing. Koktan, ing. Dolejš, ing.
Vladík a Jan Novotný
Toto číslo vyšlo v říjnu 2007

9

