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Z Á P I S
z Valné hromady České matice technické, konané dne 20. února 2013 ve 14 hod. v posluchárně číslo 135 elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu ČMT 
Program :
1)	Zahájení
2)	Vzpomínka na zemřelé členy ČMT
3)	Jmenování čestných členů ČMT
4)	Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů
5)	Zpráva předsedy ediční rady
6)	Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT
7)	Hlasování o absolutoriu
8)	Volba členů výboru na další období
9)	Různé


	Ve 14.15 hodin zahájil místopředseda ČMT doc. Vampola Valnou hromadu.


	Předseda ČMT prof. Caha vzpomněl členy ČMT, kteří zemřeli v uplynulém roce. Přítomní povstáním a minutou ticha uctili jejich památku.


	Předseda přednesl návrh výboru ČMT na udělení titulu Čestný člen ČMT třem dlouholetým členům - Ing. Michal Bareš, DrSc. (1928)

 - Ing. Atanas Curev, DrSc. (1928)
 - Ing. Stanislav Chovanec (1933)
Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas. Vzhledem k tomu, že navržení členové se z vážných důvodů nemohli jednání zúčastnit, diplom jim bude zaslán poštou.

	Předseda prof. Caha přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období. Informoval o práci výboru ČMT, který se zabýval zejména ediční činností, možnostmi rozšíření členské základny, hospodařením ČMT a oživením činnosti. Prof. Caha oznámil své rozhodnutí ukončit v roce 2014 svoji činnost ve funkci předsedy ČMT a jako svého nástupce doporučil doc. Vampolu. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu z VH, uloženého na sekretariátu ČMT.


Jednatel doc. Cipra požádal přítomné o zápis do prezenční listiny, seznámil je s přibližným stavem členské základny ČMT (leden 2013) a s opatřeními ke zjištění reálného počtu členů ke dni 31.3.2013.



Celkem
Z toho neplatící
Činní členové
96
19
Zakládající členové
19

Čestní členové
22

Členství ukončeno


CELKEM:
137
19

Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření a informoval podrobněji o výnosech z jednotlivých účtů. 
Přehled finančního hospodaření ČMT v r.2012


Stav k 1.1.2012.          Běžný účet ČMT u ČSOB……………….………,398.136,57 Kč
                                     Konzevativni fond………………...……….……..210.377,50 Kč
                                     Revolvingový účet WPB……………………...…..480.000,00Kč
                                         Pokladní hotovost…………………………………3.390,00Kč
                                                             CELKEM:…………….…..1.091.904,07 Kč
Stav k 31.12.2012      Běžný účet ČMT u ČSOB……………….………….92270,70Kč
                                     Konzevativni fond………………...……….………220.157,03Kč
                                     Revolvingový účet WPB 1.…………………...…...518.452,57Kč
                                     Revolvingový účet WPB 2…………………...……250.000,00Kč
                                     Pokladní hotovost…………………………………..10.417,00Kč
                                                             CELKEM:…………….…. 1.091.297,30 Kč
 
  Struktura příjmů a vydání v r.2012 

PŘÍJMY:                                                                 VÝDAJE:

Úroky:   Běžný účet……….…..337,66 Kč                   Daň ze mzdy….…......……..……….....2.145,00 Kč
               Konzervativní fond..9.779,53 Kč                  Poštovné+kanc. výdaje+telef……........4.107,53 Kč
Revolvingový účet WPB 1... 38.452,57 Kč                  Vydavatelská činnost………………..30.000,00 Kč
Čl. přísp. převodem……… .12.900,00 Kč                  Správní popl. (vedení účtu)………......2.572,00 Kč                                                     
Čl. přísp. v hotovosti….…..,,.4.250,00 Kč                  Mzda sekretariát………………...…...12.155,00 Kč  
                                                                                        Mimořádné výdaje (PC+tiskárna)….15.347,00 Kč 
                                                                                        
                                                                 
PŘíjmy celkem: 65.719,76 Kč                                Vydání celkem:………………66.326,53 Kč


Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2012 do 31.12. 2012 doc. Urbánek. Revizní komise konstatovala, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů i vydání ČMT je bez závad. Úplné znění revizní zprávy je přílohou tohoto zápisu z VH, uloženého na sekretariátu ČMT.

	Zprávu předsedy ediční rady za uplynulý rok přednesl v zastoupení jednatel doc. Cipra.

V roce 2012 byly vydány 3 tituly:
- Jaren a kol.: Čtyřjazyčný slovník BOZP (na CD)
- Lukáš Ladislav: Pravděpodobnostní modely v managementu - teorie zásob a statistický popis (2. díl)
- Škvor Zdeněk: Akustika a elektroakustika
Cena profesora Danilevského nebyla za rok 2012 vzhledem k minimu vydaných titulů udělena. Tituly vydané v letech 2011 a 2012 budou proto zahrnuty do posuzování na možnost udělení Ceny profesora Danilevského za rok 2013.

Pro rok 2013 jsou k vydání připraveny 2 tituly:
- Molhanec Martin: Webové metodiky
- Strnad Ladislav: Synchronizace digitální sítě

6.	Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT
- Ing. Molhanec oznámil, že prezentaci své knihy uspořádá ve spolupráci s katedrou elektrotechnologie. Dále doporučil získávat více sponzorů pro vydávání publikací
- doc. Cipra informoval o radách autorům při uvažovaném vydání titulu s podporou ČMT a upozornil na velmi dobrou spolupráci s nakladatelstvím ČVUT. Bližší informace podá doc. Lorenz.

7.	Valná hromada jednomyslně udělila výboru ČMT absolutorium za rok 2012.

8.	Obnovená volba členů výboru na další období. Uvedení členové výboru ČMT byli zvoleni jednomyslně a s další prací ve výboru souhlasí.

Doc. Jaren
Ing. Krupička
Doc. Křemen
Doc. Strnad
Doc. Šťastný

	Různé:

Publikaci Jaren a kol.: „Čtyřjazyčný slovník BOZP“ (v elektronické podobě na CD včetně návodu autorů pro instalaci) obdrží bezplatně všichni činní členové ČMT, kteří mají zaplaceny členské příspěvky za rok 2012 a dále členové čestní a zakládající. Členové ČMT, kteří nebyli na VH přítomní, si mohou toto CD vyzvednout na sekretariátu ČMT v úředních hodinách. Čestným a zakládajícím členům bude toto CD zasláno automaticky, činným členům na požádání.


Doc. Vampola poděkoval přítomným za účast a Valnou hromadu v 15.45 hod. ukončil. 



27.2.2013						Zapsal: doc. Ing. Mirko Cipra, CSc.

