Závěry z valné hromady SPPPP konané ve dnech 3.- 4.2. 2012 v Odrách
Valná hromada SPPPP děkuje Zdeňku Orlitovi za uspořádání VH v muzeu v Odrách, i za
pomoc zraněnému hospodáři
Valná hromada SPPPP se na semináři seznámila:
- s textem komplexního auditu NPÚ z roku 2008;
- se zápisem České komory architektů (ČKA) z 30.11.2011;
Valná hromada SPPPP bere na vědomí:
- zprávu o činnosti SPPPP za období od poslední valné hromady;
- zprávu o hospodaření SPPPP včetně ukončení spolufinancování časopisu Průzkumy
památek umožňující jednu subvenci;
- zprávu o podání trestního oznámení ve věci záměrné likvidace střechy sýpky Sedčice
a následné stanovisko Okresního státního zastupitelství v Lounech, které věc jako
společensky málo nebezpečnou odložilo;
- zprávu o kauze hradební věže ve Znojmě, kde bylo nakonec od záměru necitlivé
rekonstrukce ustoupeno.
Valná hromada i s vědomím nezbytnosti trvalého systematického poznávání památek jakožto
jednoho z východisek jejich efektivní ochrany vyslovuje znepokojení
- nad
rizikem
postupné
transformace
Národního
památkového
ústavu
ve vědeckovýzkumnou instituci a s tím spojeným velkým rizikem, že se tak bude dít
na úkor dalších základních úkolů státní památkové péče: ochrany národního
kulturního dědictví, veřejné služby občanům vykonávané v terénu, zpracováváním
podkladů pro výkon státní památkové péče a osvětou, což by zároveň znamenalo, že
na tyto neméně důležité úkoly stát postupně zcela rezignuje. Je třeba zároveň
zdůraznit, že vědeckovýzkumné úkoly v oblasti kulturního dědictví mohou plnit i jiné
subjekty (Akademie věd ČR, univerzity, nestátní výzkumné organizace), v oblasti
ochrany kulturního dědictví a poskytování veřejné služby občanům je naopak role
NPÚ zcela nezastupitelná.
Valná hromada nesouhlasí
- s tím, aby ČKA autorizovala pracovníky státní památkové péče a zpracovatele
stavebněhistorických průzkumů – kvalifikaci k oběma činnostem nelze vázat pouze na
stanovisko jedné profesní komory, která navíc stojí vůči oběma činnostem často ve
střetu zájmů.
Valná hromada SPPPP zvolila výkonný výbor ve složení:
- Dana Novotná (předseda), Petr Vácha (hospodář), David Otáhal (jednatel), Lucie
Radová, Igor Krčmář.
Valná hromada SPPPP ukládá výkonnému výboru:
- zrušit účet u České spořitelny a zřídit účet u takového bankovního domu, který
nevybírá poplatky za vedení účtu;
- komunikaci s Ministerstvem kultury v rámci přípravy nového památkového zákona
- nabídnout NPÚ své odborníky v rámci odborného školení;
- sledovat dění v rámci licenčních smluv, konzultovat se sdružením SHP a případně
řešit dopisem NPÚ;

-

obeslat elektronicky členy ohledně aktualizace členství.

Hlasitě přečteno a odhlasováno přítomnými
Přepsáno z rukopisného záznamu pořízeného dne 12. 2. 2012.
Zapsala: Dana Novotná

