
Zápis ze 23. sněmu SOVAMM konaného ve dnech 6. až 8. června 2014 v Božanově

Zasedání sněmu bylo svoláno pozvánkou rozeslanou členům spolu s formulářem pro korespodenční hlasování 21. května 2014
Místo konání: usedlost čp. 45 v Božanově
Čas jednání: 19:00 – 23:30 hod

Jednání zahájil dosavadní president Jiří Syrový, který jednání rovněž předsedal.
Volba mandátové komise a ověřovatele:
Počítání hlasů: host Petr Dostál.
Ověřovatel zápisu: Zuzana Syrová

Prezence: 
Členové:
Přítomni: Efler, Jírový, Lenoch, Pešta, Pokorný, Syrová, Syrový, Škabrada, Tykal,  Václavík
Korespondenčně hlasující: Kuča, Urbánek, Válka
Omluveni: Kuča, Urbánek, Válka
Nově přijatí zájemci o členství: Čermáková, Čerňanský, Dašková, Hodač, Jírový, Vařeková
celkový počet členů 20, počet přítomných členů 10, korespondenčně hlasující 3; sněm je dle platných stanov usnášeníschopný

Čestní členové a hosté: Dostál, Škabradová

1. President přednesl zprávu o stavu SOVAMM od posledního 22. sněmu SOVAMM, který se konal 17.-.19.5. v Širokém Dole.
2. Zuzana Syrová podala zprávu sekretáře o stavu členské základy, placení příspěvků a v zastoupení hospodáře Miloše Zimuly 

o hospodaření za účetní rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 je dostupná členům online ve sdílených dokumentech Google. 
Aktuální stav transparentního účtu SOVAMM 1485023001/5500 je možno sledovat online na stránkách Raiffeisen bank.

3.  Sněm zvolil na další dvouleté období:
- kolegium vicepresidentů: Karel Kuča – 12 hlasy, Jan Pešta – 13 hlasy, Roman Tykal – 12 hlasy a Radim Urbánek – 12 
hlasy
- presidenta: Jiří Syrový – 12 hlasy
- sekretáře: Zuzana Syrová – 12 hlasy
- pokladníka: Miloš Zimula – 13 hlasy
- dozorčí radu: Jiří Pokorný – 12 hlasy, Vilém Švec – 10 hlasy, Miroslav Válka – 11 hlasy

4. Členské záležitosti:
Sněm přijal na základě předložených doporučení a hlasování nové členy:
- Čermáková – 10 hlasy, - Čerňanský – 10 hlasy,  - Dašková – 10 hlasy, - Hodač – 10 hlasy, - Jírový – 10 hlasy, 
- Vařeková – 10 hlasy
Výše členského příspěvku byla obnovena na 100 Kč/ ročně. 

5.  Nemovitost Šluknov čp. 310 – výzva k vyhledání nezávislého správce objektu.
7. Přehled publikační, vědecké a výzkumné činnosti 2013/ 2014: - viz bibliografie členů na stránkách SOVAMM. Členové 

vyzváni k dodádní podkladů pro aktualizaci Karlu Kučovi.
8.  Financování vědy a výzkumu v roce 2014/2015.

Je třeba ucházet se o status vědecké a výzkumné organizace; sledovat jiné možnosti financování především pro dlouhodobé 
projekty SOVAMM jako SOVPIS.

9. Školení MIS pro členy bude uspořádáno do konce roku 2014, předpokládaný termín okolo 17. 11. 2014.
František R. Václavík byl pověřen přípravou nových internetových stránek SOVAMM.

Odborná exkurze sobota 7. 6. 2014
Křinice čp. 44 a čp. 43; čp. 116 a čp. 117; čp. 113; čp. 234; Heřmánkovice čp. 16, 23,
Šonov čp. 221, čp. 163, čp. 222, čp. 161, čp. 159, čp. 158/ 157, čp. 183, čp. 113/ 114; čp. 106/107; čp. 11;

Odborná exkurze neděle 8. 6. 2014
Božanov čp. 45; čp. 3/ 5, čp. 216; čp. 219, čp. 220, čp. 236, čp. 289, čp. 227/ 228

Zápis byl vyhotoven 18. června 2014

Za správnost: ing. arch. Jiří Syrový, president

Ověřovatel zápisu: ing. Arch. Zuzana Syrová





Zápis ze 24. sněmu SOVAMM konaného ve dnech 29. až 31. května 2015 ve Vlkově nad Lužnicí

Zasedání sněmu bylo svoláno pozvánkou rozeslanou členům spolu s formulářem pro korespodenční hlasování 9. května 2014; 
program byl následně rovněž vyvěšen na https://sovamm.wordpress.com.
Místo konání usedlost čp. 23 ve Vlkově nad Lužnicí
Čas jednání: 19:30 – 23:00 hod

Programu jednání sněmu:
- Zpráva presidenta o stavu SOVAMMu
- Zpráva sekretáře o věcech více méně praktických (včetně hospodaření a stavu členské základny)
- SOVAMM od občanského sdružení ke spolku
- Šluknovský dům
- Připravované akce (Broumovsko II, …)
- Projekty LoCloud, Down to Earth…
- Připravované publikace (Litomyšlsko – Vysokomýtsko …)
- Prezentace SOVAMM
- Náměty na sněm 2016

Jednání zahájil president Jiří Syrový, který jednání rovněž předsedal.
Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Zuzana Syrová – 12 hlasy

presence členů: 
Přítomni: Čermáková, Čerňanský, Efler, Hodač, Jírový, Kuča, Lenoch, Mičan, Musil, Syrová, Syrový, Škabrada, Tykal, Vařeková
korespodenčně hlasující: Dašková, Pešta, Urbánek, Válka
omluveni: Dašková, Pešta, Pokorný, Urbánek, Václavík, Válka, Zimula
celkový počet členů 26, přítomno 13, korespondenčně hlasující 4; sněm je dle platných stanov usnášeníschopný

presence hostů: Dluhoš, Dostál, host Jírového, host Lenocha, Minář, Kučová, Škabradová

01.  Zpráva presidenta o stavu SOVAMMu. Jiří Syrový shrnul aktivity SOVAMM od 23. sněmu SOVAMM Božanově, který se 
konal 6.- 8.6. 2014. 8. srpna 2014 se konal tradiční terenní výjezd, jehož cílem bylo Hřebečsko. 24.1.2015 se uskutečnilo 
setkání se zástupci sdružení SAN k přemístění výměnku a stodoly domu čp. 97 v Čisté u Litomyšle a domu usedlosti čp. 2 
v Trstěnici. SOVAMM nadále participuje na rozvoji IISPP NPÚ, je spolu s NPÚ zapojen do projektu LoCloud. Databáze 
CZ_Retro nachází využití mimo SOVAMM a IISPP i projektu INTERPI.

02. Zpráva sekretáře o věcech více méně praktických. Zuzana Syrová podala zprávu o stavu členské základy, placení příspěvků 
a v zastoupení hospodáře Miloše Zimuly o hospodaření za účetní rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 je dostupná členům 
online ve sdílených dokumentech Google. Aktuální stav transparentního účtu SOVAMM 1485023001/5500 je možno sledo-
vat online na stránkách Raiffeisen bank. Výše příspěvku ročně zůstává 100 Kč.

03. Jakožto občanské sdružení založené 26.1.1990 1990 a zaregistrované u MV 5.9.1991, jsme se od ledna 2014 stali spolkem. 
Podle přechodných ustanovení k občanskému zákoníku povinnost do 1. 1. 2016 upravit svůj název tak, aby odpovídal poža-
davkům zákona. Dále pak máme povinnost do 1.1.2017 plně uvést stanovy do souladu se zákonem a doplnit informace do 
spolkového rejstříku. Ke schválení sněmu (včetně korespondečního hlasování) byly v této souvislosti předloženo potvrzení 
změn a doplňků stanov přijatých sněmem 24.10.1997 6. sněmem SOVAMM a 27.5.2000 9. sněmem SOVAMM a úprava 
názvu spolku na Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.. Dále bude ve stanovách nahrazena zkratka SoVaM od 
r. 1991 běžně užívanou zkratkou SOVAMM a teritoriální působnost změněna z území České federativní republiky a Českou 
republiku. Ze stanov bude vypuštěn bod II.4 - SOVAMM je členem ECOVASTu. Uvedené úpravy stanov byly schváleny 17 
hlasy.
Přítomní členové i členové korespodenčně hlasující se shodli, že seznam členů SOVAMM vedený online ve sdílených 
dokumntech Google má být veřejný; ve stanovách však, pokud to nebude odsouhlaseno zbývajícími členy, bude uveden jako 
neveřejný. 
Schválený upravený text stanov je přílohou tohoto zápisu.
Za podání rejstříkovému soudu do konce roku 2015 zodpovídá statutární zástupce Syrový a sekretář Syrová.
Analýzou stanov byl dále pověřen Martin Čerňanský. Pokud bude zjištěna potřeba dalších úprav stanov, připraví návrh pro 
jednání 25. sněmu SOVAMM v dostatečném předstihu, který umožní členům, kteří se nebudou moci sněmu zúčastnit, využít 
korespondečního hlasování.

04. Šluknovský dům - dohodnut výjezd na září 2015; Tomáš Efler se ujme vysondování lokálních možností opětovného zapojení 
místních do projektu obnovy.

05.  Připravované akce. Jiří Škabrada seznámil s přípravou konference Broumovsko II. V termínu kolem 21. srpna se uskuteční 
tradiční terenní výjezd. Termín a místo bude upřesněno.



06.  Projekty. SOVAMM má pro projekt LoCloud již uzavřenu příslušnou smlouvu. Dokumnetace SOVAMM uložená v MIS (do-
kumentační databázi aplikaci IISPP) by měla být ke konci roku 2015 exportována na portál Europeana. SOVAMM by měl 
být partnerem pro vídeňskou technikou připravovaný projekt Down to Earth (předpokládaná výzva programu Iterreg Danube 
před koncem roku 2015). Bude podána žádost o grant  MK ČR na „nevědeckou“ podporu spolků na dlouhobobý projekt 
SOVAMM SOVPIS. Přípravou pověřeno kolegium. Pro SOVPIS financování budou hledány i další cesty. 

07. Připravované publikace: O přípravě publikace o nejstarších vesnických domech Východních Čech návazně na projekt Lito-
myšlsko – Vysokomýtsko informoval Jiří Škabrada.

08. Prezentace SOVAMM. V lednu založeny sekretářem nové stránky a blog SOVAMM https://sovamm.wordpress.com. Členo-
vé dostanou pozvání k participaci s návodem „k použití“. Měli by dodat podklady pro bio a bibliografie ke zveřejnění resp. 
aktualizaci. Data, které by měla být přenesena z původních stránek předá Karel Kuča, který bude nadále i jedním z redaktorů 
nového blogu. 

09. Výroční 25. sněm SOVAMM 2016 se uskuteční v květnu - červnu 2016 na Hřebečsku. Přesný termín a místo budou upřesně-
ny. Organizací sněmu byl pověřen Jaromír Lenoch.
Připravována je rovněž výjezdní zasedání a studijní cesta do Bresse. Organizace Zuzana a Jiří Syrový. Termín buďto bezpro-
středně po 14. červenci nebo v září. 
Program obou bude upřesňován na blogu SOVAMM.

10. Karel Kuča a Věra Kučová referovali o březnovém setkání ECOVAST v ČR.
Komunikací se sdružením SAN ve věci záchrany ohrožených historických staveb v Čisté a Trstěnici u Litomyšle pověřeno 
kolegium, které určí zástupce SOVAMM v této kauze.

Odborná exkurze
30. 5. 2015 - sobota
Vlkov, Mažice čp. 10, čp. 5; Zálší čp. 5, 32, Vlastiboř, Komárov čp. 5, Hamr nad Nežárkou čp. 3 – fara, kostel Nejsvětější Trojice, 
tvrz čp. 20
31.5.2015 - neděle
Ponědrážka, Lhota u Dynína, Bošilec kostel sv. Martina, Mazelov

Zápis byl vyhotoven 8. června 2015

Za správnost: ing. arch. Jiří Syrový, president

Ověřovatel zápisu: ing. Arch. Zuzana Syrová


