Sdružení pro SHP
Záznam ze schůzky rady
Konané dne: 18.11.2010
Přítomni: Hauserová, Kuprová, Podroužek, Václavík, Rykl
Hosté: L. Chotěborská, J. Beránek
Omluveni: Bláha
Projednáno:
1. J. Beránek seznámil přítomné s navrhovanými termíny, místy a koncepcí 10. konference
Stavebněhistorického průzkumu.
2. Místa a kocepce přijaty (1. Třeboň, 2. náhradní Jindřichův Hradec) termíny diskutovány, přítomní
se sjednotili na termínu 7.6.-10.6.2010.
3. Spolupořadatelem konference bude NPÚ ÚP Praha
4. Diskutován rozpočet konference vzhledem k programu a počtu zúčastněných.Rozpočet rámcově
stanoven na 80 000,- Kč při předpokládané účasti 80 účastníků a bezplatném užití konferenčních
prostor.
5. Stanoveny hlavní cíle konference: 1 - mezinárodní, 2 - mezioborová, 3 - financování vydání
Svorníku 10 a také Svorníku 9
6. Poděkování Rady Ing. et Mgr. J. Beránkovi za pořádání konference.
Dále probíhalo jednání rady bez přítomosti hostů.
7. Informace od M. Ebela o obdržené dotaci MK ČR ve výši 65 tis. Kč na vydání sborníku Svorníku 8
z konference 2009 "Historismy" konané v Děčíně za stanovených podmínek (přednesl K.
Podroužek):1. Sborník bude vydán do 31.12.2010
2. Podíl prostředků vložených Sdružením do vydání sborníku bude činit min.30%
celkové ceny.
3. Vyúčtování dotace proběhne do 15.1.2011
4. MK ČR obdrží bezplatně 5 signálních výtisků sborníku
Vzato na vědomí
8. Informace J. Veselého o vyúčtování vydání Svorníku 7 z konference 2008 "Technická
infrastruktura budov" konané v Jáchymově (přednesla R.Kuprová):
Sborník obsahuje 19 studií od 22 autorů na 197 stranách textu. Vyšel v nákladu 800 výtisků.
Náklady: 1. Překlady resumé a anotací příspěvků
12 900,- Kč
2. Textová redakce příspěvků, administrace
16 500,- "
3. Předtisková příprava, obrázky, korektury
72 340,- "
4. Tisk
61 694,- "
Celkem
163 434,- Kč
Vzato na vědomí
9. Informace o možnosti a podmínkách získání finanční podpory na vydání sborníku Svorníku 8 z
konference 2009 "Historismy" od spolupořadatele konference NPÚ ÚOP v Ústí n. L. (přednesl K.
Podroužek): NPÚ ÚOP v Ústí n. L. příslíbilo ústy své ředitelky Mgr. Evy Balaštílkové poskytnou z
fondu propagace na vydání sborníku 50 tis. Kč za následujících podmínek:
1. NPÚ ÚOP v Ústí n.L. bude uveden v tiráži jako spoluvydavatel sborníku
Podmínka shledána oprávněnou, odsouhlaseno.
2. NPÚ ÚOP v Ústí n.L. bude uveden ve výčtu pořádajícíh subjektů v řádce pod názvem sdružení
na předsázce str 1. (viz sb.7/2009 předsázka - zde uvedeno Národní technické muzeum)
Podmínka shledána oprávněnou, odsouhlaseno.
3. Logo NPÚ bude vedle loga Sdružení na obálce sborníku.
Podmínka shledána oprávněnou, odsouhlaseno.
4. Na vnitřní straně předsázky (str. 2) bude věta prvního odstavce změněna ze stájící dikce: ....
pořádalo Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ve spolupráci s ... na: pořádalo Sdružení pro
stavebněhistorický průzkum a spolupořádal Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v
Ústi n. L. ...
Podmínka shledána oprávněnou, odsouhlaseno.
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5. Ředitelka NPÚ ÚOP v Ústí n. L. Mgr. Eva Balaštíková požaduje být informována: a) - o
skutečném nákladu sborníku, b) - o celkové ceně vydání sborníku, c) - o podílu NPÚ ÚOP v Ústí n.
L. na celkové ceně vydání sborníku, d) - prodejní ceně sborníku e) - o dalších podílnících nákladu.
Podmínky diskutovány jednotlivě, a)-c) shledány oprávněnými, v případě d) - e) vyhověno.
Odsouhlaseno.
a) b) - Náklad sborníku Svorník 8/2010 bude vydán v nákladu 800 ks, finančně se bude pohybovat v
úrovni Svorníku 7/2009 do 165 tis. Přesná čísla budou známa po fakturování služeb a zadání
tiskárně (supervisor R. Kuprová). Sborník musí být dle podmínek dotace MK vytištěn do 31.12.2010.
O přesných číslech bude ředitelku NPÚ ÚOP v Ústí n. L. Mgr. Evu Balaštíkovou informovat písemně
K.Podroužek, členskou základnu Sdružení na únorové Valné hromadě R. Kuprová.
c) podíl NPÚ ÚOP v Ústí n. L. činí v celkových finančních nákladech 30,3%
d) prodejní cena sborníku je stanovována radou Sdružení kalkulací až na základě prokázaného
uhrazení všech nákladů, tedy po vytištění sborníku, ale vždy do 15.1. ke dni povinnosti účtování
dotace MK ČR.. Upozorňujeme, že cena je u každého ročníku různá a odvisí od skutečných nákladů.
U stávajících ročníků se pohybuje od 250 do 520 Kč.
e) podíl dotace MK ČR v celkových finančních nákladech činí 40,7 %
podíl vložených vlastních prostředku Sdružení činí v celkových finančních nákladech 29%
Struktura vložených vlastních prostředků: členské příspěvky a zůstaky z pořádání akcí.
6. Oproti finančnímu podílu obdrží NPÚ ÚOP v Ústí n. L. podíl na nákladu, cca 180 ks sborníku.
Podmínka shledána oprávněnou, odsouhlaseno s připomínkou: Sdružení požaduje, aby se v případě
vlastního prodeje sborníku spoluvadavatel NPÚ ÚOP v Ústí n. L. zavázal držet, vyjma komisního
prodeje, prodejní cenu sborníku, stanovenou radou Sdružení kalkulací po vytištění sborníku.
7. NPÚ ÚOP v Ústí n. L. preferuje možnost poskytnutí příspěvku formou přímé úhrady tiskárně.
Diskutováno. Dotazem u nakladatelství ověřena možnost. Rozdělení platby technicky možné,
zadministrování pro všechny zúčastněné náročnější než souhrnná platba. V účetnictví spolku
neakceptovatelné: celková suma v žádost na MK vychází z odhadovaných celkových nákladů na
sborník, při jejím zachování by nedošlo by ke splnění dotační podmínky 30% účasti, při jejím účetním
umenšení o 1/3 by hrozilo vracení odpovídající části dotace.
Závěr: Preferované řešení nelze přijmout. Rada Sdružení žádá zaslání navrhovaného
spoluvydavatelského podílu na účet Sdružení, což pomůže vykrýt podmínku procentuální spoluúčasti
poskytnuté dotace.
10. Různé:
M. Hauserová podala návrhy na místa konání odborných exkurzí.
Diskutována možnost otevření večerních konferenčních přednášek veřejnosti, nakonec upřednostněna
varianta komentované prohlídky objektu s důrazem na výsledky stavebněhistorického průzkumu.
Diskutována možnost vydávání Svorníku jako kolektivní monografiie. Uloženo redakční radě
podniknout kroky k zajištění pro Svorník 10/2012.
Výzvu pro členstvo na zprostředkování zahraničních kontaktů J. Beránkovi vyvěsí na web F. R.
Václavík.

Zapsal: 18.11.2010 Podroužek, starosta Sdružení pro stavebněhistorický průzkum

