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Zasedání Valné hromady ČMT dne 10.2.2015
zasedací místnost č.17, Fakulty strojní, Dejvice



Účast: 21 osob (jmenovitě dle přiložené prezentační listiny, uloženo na sekretariátu)


Program :

	Zahájení

Vzpomínka na zemřelé členy ČMT – Ing. Oldřich Smrčka, Dušan Gajovský
Žádost o ukončení členství – Ing. Daniel Havlík
	Jmenování čestných členů – Ing. Arnošt Komárek, CSc., 
                                                    - Lumír Kule, 
                                                    - Ing. Vladimír Okrouhlický
	Zpráva předsedy, jednatele, pokladníka a revizní komise (ze zdravotních důvodů se omlouvá jednatel doc. Cipra)
Zpráva předsedy ediční rady
Diskuze ke zprávám
Hlasování o absolutoriu
Volba pokladníka, jednatele a předsedy revizní komise na další období
Návrh změny názvu v souladu s Občanským zákoníkem
Změna WEBu (umístění odkazu)
Výstava 120 let ČMT  (přislíbeno FS ČVUT, FS VUT Brno)
Různé
Závěr


	Zasedání zahájil ve 14:15 předseda České matice technické prof. Dr. Ing. Tomáš  Vampola.  Přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s výše uvedeným programem.


	Uctění památky členů ČMT, kteří zemřeli v minulém roce, minutou ticha.


	Oznámení o ukončení členství Ing. Daniela Havlíka.


	Prof. Vampola přednesl návrh výboru udělit tituly Čestný člen třem dlouholetým členům ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas. Jelikož jmenovaní nebyli přítomni, budou jim diplomy zaslány poštou.


	Zpráva předsedy


Předseda prof. Vampola přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období. 
   V uplynulém roce se výbor ČMT sešel k projednávání problémů na třech schůzích
167 schůze – 23.1. 2014
168 schůze – 20.5. 2014
169 schůze – 17.9. 2014

Kromě těchto termínů se výbor v užším kolektivu scházel individuálně dle okamžitých potřeb matice. V počátku roku 2014 bylo řešeno předání funkce předsedy. Dlouholetý předseda prof. Caha přislíbil dále svoji aktivní účast ve výboru ČMT a postupné předávání zkušeností s vedením této společnosti. K 1.3.2014 byla předána funkce vedoucí sekretariátu. Na schůzích výboru byla intenzivně diskutována situace členské základny a snaha posílit prestiž této instituce. Podařilo se posílit členskou základnu o 6 nových členů, nicméně členská základna neustále stárne. Bohužel v druhé polovině roku s osobních důvodů požádali o uvolnění z funkce dlouholetí funkcionáři jednatel doc. Cipra a pokladník doc. Šťastný. 

Bylo jim poděkováno za dlouholetou a obětavou práci, kterou odvedli pro ČMT.

V průběhu roku byl výbor požádán o spolupráci při nalezení vhodných kandidátů do funkcí jednatel a pokladník. Po značném úsilí byly osloveny velmi perspektivní osoby na tyto, pro ČMT stěžejní funkce. 

Zpráva pokladníka

Pokladník ČMT doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc. informoval o stavu finančního hospodaření v r. 2014.

Přehled finančního hospodaření ČMT v r. 2014.


Stav k 1.1.2014.      Běžný účet u ČSOB………….323.524,45 Kč.
                                Konzervativní fond……………224.366,20 Kč.
                                Revolvingový účet WPB 1…...518.452,57 Kč
                                Pokladní hotovost…………….....7.550,00 Kč
                                                CELKEM:………....1.073.893,22 Kč. 

Stav k 31.12.2014   Běžný účet u ČSOB………….836.897,22 Kč  
                                Konzervativní fond……………230.235,51 Kč
                                Pokladní hotovost……………….4.944,00 Kč.
                                                CELKEM:…………1.072.076,73 Kč.

STRUKTURA PŘÍJMů a vydání v r. 2014.
PŘÍJMY:                                                              VÝDAJE:
Úroky: Běžný účet……..217,23 Kč.                               Daň ze mzdy……………………….….2250,00 Kč.
           Konz. fond.......5.869,31 Kč                               poštovné+kanc. výdaje+telefon…….3.171,50 Kč.
  Revol. účet WPB1.. 25.204,47 Kč.                             Cena Danilevského…………………10.000,00 Kč.         
Čl. přísp. převodem……..9.430 Kč.                              Vydavatelská činnost…………..….15.000,00 Kč.
             v hotovosti………3.200 Kč.                              Vedení účtu…………………....……..2.566,00 Kč.
                                                                                      Mzda sekretariát……………………...12.750,00 Kč.

Příjmy celkem:     43.921,01 Kč                                 Vydání celkem:     45.737,50 Kč.         

Zpráva revizní komise
Ing. Lenka Zimová přednesla zprávu o kontrole hospodaření ČMT v r. 2014. Bylo konstatováno, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů a vydání je bez závad.
Úplné znění revizní zprávy je přílohou tohoto zápisu a uloženo na sekretariátě ČMT.

	Zpráva předsedy ediční rady.


Doc. Lorenz informoval přítomné o vydaných knihách v průběhu roku 2014. Prostřednictvím PC prezentoval dva tituly.

	Martin Molhanec - ,,Webové metodiky“
	doc. Ing. Ladislav Šubert, DrSc. - ,,Od Maxwella k Shannonovi“


   Na rok 2015 se připravuje vydání dvou titulů.

	Diskuse ke zprávám.


Hovořilo se především na téma lepšího zhodnocení finančních prostředků.

	Hlasování o absolutoriu.


Výsledek hlasování: Valná hromada dne 10.2.2015 jednomyslně vyslovila souhlas k absolutoriu České matice technické za rok 2014.

	Volba pokladníka a jednatele a předsedy revizní komise.


Pokladník – Ing. Ivana Wurmová
Výsledek hlasování: Valná hromada dne 10.2.2015  souhlasí se zvolením pokladníka Ing. Ivany Wurmové pro další funkční období 2015 – 2017.  1 člen se zdržel hlasování.

Jednatel – Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.
Výsledek hlasování: Valná hromada dne 10.2.2015  souhlasí se zvolením jednatele Ing. Pavla Steinbauera, Ph.D. pro další funkční období 2015 - 2017.       1 člen se zdržel hlasování.

Předseda revizní komise – doc. Ing. Jan Urbánek, CSc.
Výsledek hlasování: Valná hromada dne 10.2.2015  souhlasí se zvolením předsedy revizní komise doc. Ing. Jana Urbánka, CSc. pro další funkční období 2015 – 2017.  1  člen se zdržel hlasování.

	 Návrh změny názvu v souladu s Občanským zákoníkem


Výsledek hlasování: Valná hromada ČMT jednomyslně pověřuje výbor ČMT změnit název České matice technické v souladu s Občanským zákoníkem.
Diskutovalo se o dvou možných variantách názvu:
	Česká matice technická z.s.

Spolek Česká matice technická

Prof. Caha upozornil na možnost právního poradenství na rektorátu ČVUT.

	Změna WEBu


Místopředseda ČMT Ing. Beneš, prostřednictvím PC prezentace, seznámil přítomné s novou grafickou úpravou webových stránek ČMT a s rozšířením možností, které by nová aplikace mohla nabízet. Diskutovalo se o umístění na stránkách ČVUT a o možnostech barevného provedení.

	Výstava 120 let ČMT  


V tomto roce slaví Česká matice technická 120 let od svého vzniku. Za dobu svého vzniku prošla zajímavým vývojem, setkávaly se zde významné osobnosti, které zkušenosti a výsledky svých prací publikovaly v řadě odborných, tematicky zaměřených, technických knih a publikací. S tímto vývojem a celkovou činností ČMT bychom rádi seznámili širší, technicky orientovanou veřejnost, takže vznikl návrh putovní výstavy. V této souvislosti se diskutovalo o možných kontaktech na různých fakultách, kde by mohla být výstava zveřejněna, probíral se možný obsah výstavy, spolupráce s Technickým muzeem a NTK, možnost vystavovat  na vysokých školách v jiných městech (Plzeň, Ostrava, Brno …)

	Různé


Jednalo se různých možnostech propagace ČMT, konkrétní závěry z této diskuse však nevyplynuly, na toto téma se bude jednat  na dalších zasedáních výboru.


Předseda ČMT, prof. Vampola poděkoval všem přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 15:20h.






Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
               předseda výboru ČMT



12.2.2015					                                Zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková

