
Zápis z �lenské sch�ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek 

Datum: 11. listopadu 2010 

Místo konání: Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování Litomyšl 

Sch�zi vedl: Luboš Macha�ko 

P�ítomni: 15 �len� sdružení, dle prezen�ní listiny (p�íloha 1) 

Zapsal: Ji�í Bláha 

Program: 

1. Seznámení �len� se zprávou o �innosti za rok 2009 

2. Seznámení �len� s ú�etní uzáv�rkou za rok 2009 

3. Volba výkonných orgán� sdružení (výbor, p�edseda) 

4. Ostatní 

1. Luboš Macha�ko seznámil �leny se zprávou o �innosti za rok 2009 (viz p�íloha 2). P�ítomní 

zprávu bez p�ipomínek schválili (15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel). 

2. Ji�í Bláha seznámil �leny se zprávou o hospoda�ení o �innosti za rok 2009 (viz p�íloha 3). 

P�ítomní zprávu schválili (15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel).

3. Volba výkonných orgán� sdružení 

3a. Volba �len� výboru za�ala hlasováním o po�tu: podle stanov má výbor lichý po�et �len�. 

Po kratší diskusi bylo navrženo rozhodnout mezi t�emi a p�ti �leny výboru. Pro t�í�lenný výbor 

hlasovali t�i p�ítomní, pro p�ti�lenný výbor deset p�ítomných. 

Rozhodnutí: Výbor má mít p�t �len�. 

3b. Vzhledem k tomu, že zájemc� o �lenství ve výboru není mnoho, následovala krátká 

diskuse o zp�sobu  výb�ru �len�; bylo rozhodnuto navrhnout celý p�ti�lenný výbor a hlasovat o 

n�m jako o celku. 

Navržen byl p�ti�lenný výbor ve složení (abecedn�): 

– Ji�í Bláha (narozen 2. 4. 1978, trvale bytem Sládkova 387/14, 460 01  Liberec) 

– Jakub �oubal (narozen 29. 8. 1979, trvale bytem Nám�stí Národního Odboje 48, 284 01  

Kutná Hora) 

– Petr Gláser (narozen 28. 6. 1980, trvale bytem Ji�ínská 1018, 293 03  Mladá Boleslav) 

– Luboš Macha�ko (narozen 18. 6. 1974, trvale bytem Na Vl�ovce 5, 160 00  Praha 6) 

– Karin Sojková (narozena 19. 4. 1983, trvale bytem 17. listopadu 187, 542 34  Malé 

Svato�ovice) 



V následujícím hlasování bylo �trnáct p�ítomných pro, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti. 

Rozhodnutí: Výbor sdružení byl v navrženém složení schválen. 

3c. Zvolený výbor si vzáp�tí jednomysln� odhlasoval volbu p�edsedy a pokladníka. V tajné 

volb� byl p�edsedou zvolen Luboš Macha�ko, pokladníkem Ji�í Bláha; oba dostali p�t hlas�

z p�ti. 

Rozhodnutí: P�edsedou sdružení se stal Luboš Macha�ko, pokladníkem Ji�í Bláha 

4. Ostatní 

4a. Jakub �oubal informoval o výstav� restaurátorských akcí v Kutné Ho�e – Sedlci a o 

vydaném katalogu ARTE-FAKT 2010. P�ítomní vzali jeho zprávu bez p�ipomínek na v�domí. 

4b. Diskuse o postupu p�i vylu�ování neplatících �len�. 

Sdružení má vysoký po�et �len�, kte�í opakovan� neplatí �lenské p�ísp�vky a nezú�ast�ují se 

sch�zí sdružení. Po krátké diskusi �lenové navrhli zformulovat a t�m �len�m, kte�í dva roky po 

sob� p�ísp�vky nezaplatili, odeslat dopis, který je upozorní na nedodržování stanov a vyzve je 

k náprav� (zaplacení �lenských p�ísp�vk�). Pokud tak v m�sí�ní lh�t� neu�iní, nebo pokud 

sami neoznámí vystoupení ze sdružení, ukon�í výbor v souladu se stanovami jejich �lenství ve 

sdružení. 

Rozhodnutí: Pokladník p�ipraví p�ehled zaplacených p�ísp�vk� a p�edseda sdružení zašle t�m, 

kte�í je nezaplatili, dopis dohodnutého zn�ní. 

4c. Téma a místo konference v roce 2011. 

Jakub �oubal navrhl uspo�ádat p�íští konferenci sdružení (v roce 2011) ne v Litomyšli, ale 

v Kutné Ho�e. Po diskusi shrnující pro a proti obou alternativ prob�hlo hlasování. Pro 

konferenci v Kutné Ho�e hlasovalo 11 �len�, pro Litomyšl 4. 

Dále prob�hlo hlasování o navrženém tématu „Koncepce restaurátorského zásahu“: 12 hlas�

pro, 3 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. 

Rozhodnutí: P�íští konference Arte-faktu s tématem „Koncepce restaurátorského zásahu“ 

(které bude možné dále rozvíjet nebo up�es�ovat) se bude konat v Kutné Ho�e. 

4d. Jakub �oubal informoval �leny o ú�asti Fakulty restaurování na diskusích o zm�n�

legislativy v oblasti památkové pé�e a restaurování. 

P�ílohy: 

P�íloha 1: Prezen�ní listina 

P�íloha 2: Zpráva o �innosti sdružení za rok 2009 

P�íloha 3: Zpráva o hospoda�ení sdružení za rok 2009 



P�íloha 1: Prezen�ní listina 



P�íloha 2: Zpráva o �innosti sdružení za rok 2009 

Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek 

Zpráva o �innosti sdružení za rok 2009 

Hlavní uskute�n�né události: 

1. Konference Restaurování a ochrana um�leckých d�l 2009 – pr�zkumy památek 
26. listopadu 2009 v Litomyšli. 
Akce podpo�ena m�stem Litomyšl a privátními sponzory. Dle prezen�ní listiny 120 
ú�astník� z VŠ (Univerzita Pardubice, AVU, VŠCHT), NPÚ a privátních restaurátor�. 
Sborník text� z konference finan�n� podpo�en Fakultou restaurování. 

2. �lenská sch�ze
      26.listopadu 2009 v Litomyšli 

3. Získání grantu ve výši 60 072 K� z grantového programu Dobro�inného fondu Philips 
Morris – regionální projekty (2009) –  

      Výstava, doprovodný program a p�ednášky se uskute�ní v prostorách kostela 
      Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Ho�e-Sedlci v letních m�sících 2010. 

Informa�ní servis na adrese www.arte-fakt.cz

                                                                                                               

V Litomyšli dne 11. 11. 2010                                                            Mgr. art. Luboš Macha�ko 



Zpráva o hospodaření o. s. Arte-fakt, Sdružení pro ochranu památek za rok 2009

Jiří Bláha

pro členskou schůzi o. s. Arte-fakt 11. 11. 2010

Hospodaření o. s. Arte-fakt bylo v roce 2009 ziskové:

– příjmy (z grantů a dotací, ze členských příspěvků, z účastnických poplatků na konferenci 

a z prodeje sborníku) činily Kč 90 810,39;

– výdaje (pronájem konferenčního sálu, sazba a tisk sborníku, pronájem internetové domény 

a správa www stránek, účetnictví) činily Kč 25 270,60.

Do účetní ziskovosti se promítl především grant získaný už v roce 2009 na akci, realizovanou až 

v roce 2010 (výstava v Kutné Hoře – Sedlci).

K 31. prosinci 2009 byl stav hotovosti Kč 1 240,0, stav bankovního účtu Kč 114 539,32.

Účetní shrnutí příjmů a výdajů je na další straně.

Jiří Bláha




