Zpráva dozorčí rady Svazu pro Valnou hromadu konanou dne 11.9.2021
Dozorčí rada Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky, z. s. podávala zprávu naposledy na
valné hromadě, která se uskutečnila 14.6.2019 v Hořicích. Nadále pracovala ve stejném složení, tj.
Bečvář, Lažan, Šprdlíková. Každé ze schůzí výboru se účastnil některý člen DR.
Protože výboru i DR Svazu zvoleném na VH 15.6.2017 končil mandát po třech letech tedy v polovině
minulého roku, a přitom nebylo možné svolat shromáždění většího počtu osob, nebylo možné svolat
ani volební VH a výbor i DR působil jako výkonný a kontrolní orgán Svazu nadále ve stejném složení.
Pokud jde o vlastní práci výboru, v roce 2019 se po Valné hromadě sešel dvakrát, v roce 2020 třikrát a
v letošním roce do doby konání této valné hromady, čtyřikrát, resp. pětkrát, pokud počítáme i jednání
před touto VH.
Až do února 2020 probíhaly schůze výboru s dosud standardním obsahem a zaměření.
Další schůze se uskutečnila vzhledem k dané epidemické situace až v září minulého roku.
Výbor Svazu se na schůzi konané dne 17.9.2020 v Říčanech usnesl:
1. Vzhledem k současné pandemii výbor odhlasoval odložení valné hromady na neurčito.
2. Volby do výboru se uskuteční současně s valnou hromadou.
Současně bylo oznámeno, že tajemnice Alena Ludická ukončí 31.12.2020 pracovní poměr ve Svazu a
na její místo nastoupí pan Ing. Josef Moravec.
V letošním roce se výbor sešel, jak jsem již uvedl, čtyřikrát, resp. pětkrát.
Na výborové schůzi konané dne 21.4.2021 v Praze, byl tak výbor seznámen s hospodařením svazu za
hospodářský rok 2019–2020 a zároveň schválil hospodaření svazu za rok 2019–2020.
Tyto skutečnosti považuje dozorčí rada za významné, protože se váží k lhůtám a termínům, které pro
fungování Svazu přepokládají jeho Stanovy, a proto je v této zprávě výslovně zmiňuje.
Dozorčí rada podle stanov dohlíží na výkon působnosti výboru. Hodnotit plnění úkolů je samozřejmě
možné jen s přihlédnutím k reálným podmínkám a zdrojům, jak finančním, tak kapacitním. Zaměření a
témata, kterým se výbor věnoval není třeba nijak zobecňovat, protože zápisy z jednání výboru otištěné
ve Zprávách lze přehlédnout poměrné jednoduše. Pokud se např podaří naplnit ideu mistrovských
zkoušek, při kterých byl náš Svaz velmi aktivní, bylo by to jistě ku prospěchu jeho fungování a postavení
mezi kameníky a sochaři. Dozorčí rada se ve svých minulý zprávách snažila, jak patří do její působnosti,
vyjadřovat i své doporučení a návrhy. Jejich praktický význam však nebyl podstatný. Její kontrolní
funkce se proto zaměřila pouze na účetnictví a obchodní knihy; podrobněji nekontrolovala ani evidence
či ostatní doklady Svazu.
Změna aktivity Svazu a jejího zaměření v letošním roce, po příchodu p. Ing. Moravce do funkce
tajemníka, je evidentní. Proto se DR rada domnívá, že nový výbor a nová dozorčí rada by měla prověřit
a nově konstruovat administrativní a organizační návaznosti např. pokud jde o vazbu Zpráv Svazu, na
obsah webových stránek a jejich aktualizací, ale i např. organizování kancelářského softwaru, archivu
Svazu, vč. obrazového, reagování na aktuální témata atp.
Zpracoval: Ing. Michael Lažan

