Český svaz muzeí v přírodě
Zápis z jednání Valné hromady
Místo konání:

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Centrální budova – SUŠÁK – konferenční sál (2. NP)

Datum:

24. ledna 2013 od 10:00

1. Úvodní blok jednání:
Prezence účastníků jednání – dle prezenční listiny
-

Úvodní slovo prezidenta Ing. Vítězslava Koukala, který pověřil vedením
jednání ředitele VMP Ing. Jindřicha Ondruše.

Valná hromada schválila jmenování funkcí:
zapisovatel: Mgr. Petr Liďák, tajemník svazu
skrutátoři: Alena Divínová, Helena Cviklová
VH dále schválila:
sloučení volební a mandátové komise v následujícím složení:
Mgr. Radoslav Vlk, PhD. (předseda volební komise). Ing. Petra Zbranková a
Ing. Milan Gesierich.
Složení návrhové komise:
Mgr. Lenka Kučerová, Jaroslav Duda, Ing. Šárka Kramolišová
VH dále schválila:
- jednací a volební řád ČSMP
- postup jednání podle navrženého programu
2. zprávy o činnosti ČSMP za uplynulé období
-

Valná hromada vzala na vědomí hodnotící zprávu Ing. V. Koukala za
období 2007 – 2012.

-

Zpráva zahrnovala celkové hodnocení činnosti včetně zprávy o
hospodaření organizace za období 2007 – 2012 (text zprávy bude
přiložen k této zprávě).
Zpráva dozorčí rady nebyla připravena

3. Informace o stanovách
VH vzala na vědomí stanovy ČSMP, v rámci diskuze byl:
- přijat návrh aby došlo k revizi stanov a jejich novele, připomínky členů
budou předány nové správní radě k 30.6.2013, dále byl předložen návrh
- na zařazení čestného členství do stanov
byl vysloven obecný souhlas, aby zasedání Valné hromady probíhala
střídavě v členských institucích, tento princip ovšem není nutné zanést do
stanov.
4. Volba orgánů
-

Předsedou volební komise byl jmenován dr. Radoslav Vlk

-

K volbě nových orgánů bylo přítomno celkem 14 členů, z toho 4 řádní
členové, 9 individuálních a 1 člen přidružený – viz prezenční listina.
Valná hromada přijala návrh správní rady o navržených kandidátech
k obsazení funkcí vrcholných orgánů.

-

VH zvolila jednohlasně nové složení správní rady ve složení:

Ing. Jindřich Ondruš – prezident
PhDr. Jan Krist – viceprezident
PaedDr. Zbyšek Ondřeka – člen správní rady
PhDr. Ilona Vojancová – člen správní rady
PhDr. Lubomír Procházka – člen správní rady
5. VH zvolila jednohlasně nové složení členů dozorčí rady
PhDr. František Ledvinka
Mgr. Markéta Müllerová
PhDr. Daniel Drápala, PhD.

6. VH projednala a jednohlasně přijala předložený návrh plánu hlavní
činností na rok 2013, návrh bude přiložen k této zprávě:
K bodu 3. Odborná činnost – VH přijala návrh na přípravu 2 seminářů a
1. konference v tříletém funkčním období správní rady, tzn. že bude
v letošním roce uspořádaný seminář, jehož téma zváží z níže
uvedených návrhů na svém další jednání Správní rada
V rámci diskuze byly předloženy tyto náměty na seminář:
-

-

-

Téma letošního semináře spojit s konferencí Valašsko – historie a kultura,
pořádanou Ostravskou univerzitou v Ostravě ve dnech 18. – 20. září
2013 ve VMP, (vzhledem k úzkému teritoriálnímu zaměření a dalším
specifikům konference se tento návrh nejeví jako opodstatněný).
Představení jednotlivých členských muzeí navzájem, jejich činnosti,
prezentace vůči veřejnosti
Problémy muzeí v přírodě
Hliněné podlahy
Hliněné stavby in situ, otázka vytvoření muzea věnovaného využití hlíny
Technologie, jejich rekonstrukce a aplikace
Komerční využití muzeí v přírodě
Postavení muzeí v přírodě
Terminologie pro oblast muzeí v přírodě
Aktualizace publikace kolektivu pod vedením PhDr. J. Langra a PhDr. J.
Součka: Národopisná muzea v přírodě z r. 1981 jako metodické příručky
pro další muzea a skanzeny, zvážit digitalizaci aktualizované publikace
a zveřejnit její obsah na webových stránkách
Konzervace sbírek, péče o objekty lidové architektury
Provozní záležitosti a ekonomické problémy muzeí, údržba památek,
oživování muzeí, vztahy k veřejnosti
Stavební zákon, zákon o požární ochraně, využití springlerů v muzeích
v přírodě

další návrhy ke zvážení správní radě:
- podoba pracovního semináře, workshopu x odborný seminář,
konference
- spojení velké konference s jednáním Valné hromady na konci funkčního
období Správní rady
- návrh Dr. Ledvinky na rozšíření členské základny
- vypracovat adresář muzeí v přírodě, přístupný na webových stránkách

- zvážit podobu prezentace jednotlivých členů svazu na webových
stránkách (v rámci stránek VMP), doplnění informací, nebo zveřejnit pouze
odkazy na členská muzea.
- příprava grantových projektů na další rok 2014 s ohledem na podání
žádostí v požadovaných termínech
- diskuze k metodice pro ostatní muzea v přírodě a skanzeny, v rámci
různých zřizovatelů, její užívání
- vytvoření strategie kooperace s privátními muzei v přírodě, ČSMP může
nabídnout metodickou pomoc, inspiraci, záleží na odezvě jednotlivých
subjektů
7.
-

VH schválila výše členských příspěvků:
Řádný člen 5000,Přidružený člen 1000,Individuální člen 200,-

8. VH schválila návrh rozpočtu na rok 2013 – dle předložené upravené
tabulky
Základní rozpočet sestavený z členských poplatků při počtu 5 řádných
členů, 11 individuálních a 1 přidruženého člena činí 28 200,-Kč
VH jednohlasně schválila předložený návrh se změnami u nákladových
položek:
Náklady na služby (bankovní poplatky, administrativa a další) 4000 Kč,
tisk 15 000,-, náklady na seminář 3000,-, rezerva 6200,- pro příští rok
VH zároveň doporučila Správní radě zvážit založení účtu formou
elektronického bankovnictví, zřízení funkce pokladníka, aby došlo ke
snížení nákladů.
9. Projednání výhledového plánu činnosti na období 2014 – 2017.
VH přijala návrh na vytvoření pracovní skupiny, která vypracuje akční
plán činnosti na rok 2014 – 2017, a předloží jej Správní radě nejpozději
do 30.6.2013
Pracovní skupina byla schválena ve složení:
PhDr. Daniel Drápala, PhD., Mgr. Martin Šimša, Mgr. Radoslav Vlk, PhD.
PhDr. Ilona Vojancová, PhDr. Jan Blahůšek, PhD.

