Zápis z Výročního plenárního shromáždění ČKS,
konaného dne 6.6.2008

Přítomni:

dle prezenční listiny
účast 104 členů fyzických a zástupců právnických osob

Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Oběd
Zpráva o činnosti za rok 2007, zákl. základní směry činnosti ČKS na
rok 2008
5. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2007
6. Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2007
7. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2008
8. Projednání a schválení změn ve Stanovách ČKS
9. Předání výroční ceny ČKS za rok 2007
10. Předání certifikátů členství v ČKS právnickým osobám
11. Diskuse
12. Schválení usnesení
13. Ukončení výročního plenárního shromáždění
14. Společenský večer spojený s oslavou 15. výročí založení ČKS

Průběh jednání:
1. Zahájení a další řízení Výročního plenárního shromáždění provedl Ing. Stískala,
člen VR ČKS. Pracovní předsednictvo tvořili: Ing. Deingruber Ing. Magera,
Ing. Machek, Ing. Stískala a Ing. Škuta.
2. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Vavroš, ověřovatelé zápisu Ing. Vojnik
a Ing. Gajdzica. Do návrhové a volební komise byli zvoleni: Ing. Ašer, Ing. Palička
a Ing. Zeman.
3. Oběd v místě jednání Výročního plenárního shromáždění, v hlavním sále DK
Akord, Ostrava – Zábřeh.
4. Zprávu o činnosti ČKS za rok 2007 a základní směry činnosti ČKS
na rok 2008 přednesl prezident ČKS Ing. Machek.
5. Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2007 přednesl člen VR ČKS a hospodář
Ing. Křištof.
Rok 2007: příjmy
výdaje

631.659,75 Kč
651.870,46 Kč

Stav finančních prostředků ČKS na účtu u ČSOB, a.s. k 31. 12. 2007 byl
1.033.279,38 Kč.
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6. Revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2007 přednesl Ing. Cieslar. Konstatoval,
že hospodaření probíhalo v souladu se Stanovami ČKS.
7. Návrh rozpočtu na rok 2008 přednesl Ing. Deingruber, nově ustanovený hospodář
ČKS.
Rok 2008 předpokládané příjmy:
1.468.000,- Kč
předpokládané výdaje:
1.465.000,- Kč
8. Návrh na úpravu znění článku 12.3 ve Stanovách ČKS přednesl Ing. Machek.
Změna spočívá ve zvýšení členských příspěvků právnických osob na minimálně
40.000,- Kč ročně u výrobců uhlí, koksu a koksochemických produktů a 10.000,Kč ročně u ostatních právnických osob. Členské příspěvky u fyzických osob
zůstávají beze změny.
Hlasováním byla tato úprava čl. 12.3 ve Stanovách ČKS odsouhlasena v poměru
101 hlas pro změnu k 1 hlas proti změně.
9. Návrh na udělení „Výroční ceny ČKS“ za rok 2007 přednesl Ing. Stískala. Tato
cena byla udělena Ing. Oldřichu Baranovi a Ing. Vladislavu Machkovi za jejich
dosavadní celoživotní práci v oboru koksárenství.
10. Přítomným zástupcům právnických osob prezident ČKS Ing. Machek předal
Certifikát členství v ČKS na rok 2008.
11. V diskusi vystoupili:
Ing. Kunčický – informoval o situaci na koksovně AMO, a.s. V roce 2007 provedli
opravu KB 1, přičemž garanční testy na maximální výrobu probíhají v měsíci
červnu 2008. Pro zvýšení parametru CSR se osvědčilo použití amerického uhlí.
Obnova výrobní kapacity na VKB 11 bude záviset na posouzení navržených 4
variant s ohledem na jejich vliv na životní prostředí.
Mgr. Ďuriš – informoval o situaci na OKD,OKK a.s. V roce 2007 se zaměřili na
maximalizaci výroby slévárenského a vysokopecního koksu s ohledem na rozpad
trhu s otopovými koksy. V rozvojových záměrech zahájili opravu na KB 8 a
zahájili výstavbu KB 1O na koksovně Svoboda.
Ing. Cieslar – informoval o situaci na koksovně TŽ, a.s. V roce 2008 počítají
s poklesem výroby pod 700 kt ckm. Stav zaměstnanců je stabilizovaný na počtu
381. V rozvojových záměrech počítají s obnovou KB 12 (2/2009 až 2/2010) a KB
11 v roce 2013. V rámci realizace těchto oprav musí realizovat výklopné místo
pro externí koks a úpravu výkonu turboodsavače při snížené výrobě koksu v době
obnovy KB.
Bc. Tkáč – informoval o situaci v U.S.STEEL Košice s.r.o. Provádějí opravy hlav
VKB 3 a od roku 2009 opravy celých pilířů. Nechali si provést audit na stav zdiva
u fy UHDE GmbH.

