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Zápis ze sjezdu členů ATZK
1.12.2016
Konferenční centrum Sázava, Praha
1. Přítomno 14 členů ze 48, což nesplňovalo nadpoloviční většinu potřebnou k usnášeníschopnosti
sjezdu. Dle stanov byl po 15-i minutách svolán náhradní sjezd. Zapisovatelem sjezdu zvolena Ing.
Musilová.
2. Ing. Stolař seznámil přítomné s programem zasedání. Program byl jednoznačně odsouhlasen.
3. Podány informace o nových stanovách, podle kterých je dle zákona nutné svolat sjezd min 1x
ročně. Stanovy jsou ke stažení na www.justice.cz.
4. Byly zhodnoceny semináře uskutečněné v letošním a loňském roce. Všechny plánované semináře
byly uskutečněny.
5. Byla zhodnocena účast na letošní konferenci, včetně finanční zprávy. Celkem bylo přihlášeno 66
přednášek, účast byla 250 účastníků z celého světa. ATZK se díky konferenci stalo plátcem DPH,
pro hladký průběh byl najat i daňový poradce, který pomohl s kontrolou z finančního úřadu, která
proběhla úspěšně v červenci tohoto roku. Konference vyšla v zisku díky vysokému podílů od
sponzorů, vystavovatelů a dalších reklamních služeb
6. Byl schválen plán akcí na rok 2017.
7. Byl projednán personální stav členské základny. Novým členem od příštího roku Galvamet spol.
s r.o. Jeho členství bylo jednohlasně schváleno.
8. Proběhla revize hospodaření za rok 2014, 2015, 2016 ke 30.11.. Přítomní ji vzali na vědomí a
jednohlasně schválili.
9. Ing. Stolař zhodnotil své působení v ATZK za posledních 25 let a rozloučil se ve funkci
prezidenta.
10. Schválen jednohlasně nový ceník členských příspěvků od příštího roku. Navýšení příspěvků o
500,- u vysokých škol a malých kalíren a o 1.000,- u velkých kalíren.
11. Volby
Řídící výbor

Registrace na MV ČR dne
30.9.1991, č.j. VSC/1-7785/91-R
ČS, a.s. 1935005389/0800

jednohlasně schválen ve stávajícím obsazení
Brejša Petr (Bodycote HT s.r.o.)
Hampl Josef (Slovácké strojírny)
Chytil Ivo (Kalírna Chytil)
Klíma František (Škoda Auto a.s.)
Kouřil Miroslav (Q.I.P.)
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Kříž Antonín (ZČU Plzeň)
Novák Pavel (VŠCHT Praha)
Prikner Otakar (PRIKNER - tepelné zpracování kovů s.r.o.)
Rašková Stanislava (individuální člen)
Výkonný sekretář
Viceprezident
Prezident
Kontrolní komise

Ing. A.Musilová (jednohlasně)
Prof.Dr. P.Jurči (STU Trnava) - 1 se zdržel hlasování
Ing. F.Vráblík (ECOSOND s.r.o.) - 1 se zdržel hlasování
Ing. V.Nováková (Meduna vakuová kalírna s.r.o.) – jednohlasně
Marcela Jonášová (fa Rašková) – jednohlasně

Čestných členů

Ing. P.Stolař, CSc. - 1 se zdržel hlasování
Ing. J.Stanislav, CSc. - 1 se zdržel hlasování

Vypracoval: Ing. Alexandra Musilová
výkonný sekretář ATZK

Čerčany, dne 6.12.2016

Registrace na MV ČR dne
30.9.1991, č.j. VSC/1-7785/91-R
ČS, a.s. 1935005389/0800

Schválil: Ing. Filip Vráblík
prezident ATZK

