
Usnesení plenárního zasedání Českého výboru ICOM z 5.2.2004

Plénum českého výboru ICOM, které se sešlo dne 5. února 2004 v Moravské galerii v Brně,
– schvaluje zprávu o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2003;
– schvaluje zprávu o čerpání finančních prostředků Českého výboru ICOM ke dni 31. 12. 

2003  a bere na vědomí stanovisko revizorů účtů;
– schvaluje návrh rozpočtu na rok 2004;
– schvaluje revizora účtů  pro r. 2004: Národní muzeum v Praze;
– schvaluje poskytnutí účelových dotací za rok 2003;
– bere na vědomí členský příspěvek pro rok 2004 ve výši 9.530 Kč pro institucionální členy 

do 5 zaměstnanců (kategorie A), 14.200 Kč pro institucionální členy s 6-20 zaměstnanci 
(kategorie B) a 19.450 Kč od 21 zaměstnanců výše (kategorie C). Schvaluje příspěvek 
individuálních členů ve výši 1.830 Kč a snížený příspěvek pro muzejní pracovníky v 
důchodu ve výši 930 Kč. Všechny příspěvky jsou odvozeny od částek stanovených 
posledním zasedáním Výkonné rady a směnného kurzu USD ke dni 20. 11. 2003 v hodnotě 
26,74 Kč;

– ukládá členům, kteří příspěvek dosud neuhradili, učinit tak neprodleně, aby platba naběhla 
na účet Českého výboru u KB do 29. 2. 2004;

– bere na vědomí, že v rámci platné legislativy bude ještě v roce 2004 účtováno v 
jednoduchém účetnictví; v případě potřeby budou účetní služby zajišťovány dodavatelsky;

– schvaluje  plán činnosti  pro r. 2004 a ukládá předsednictvu plnit tento plán činnosti;
– ukládá předsednictvu zajistit účast na Generální konferenci ICOM v jihokorejském Soulu a 

s ní souvisejících výročních zasedáních mezinárodních komisí, v nichž jsou členové ČV 
ICOM zastoupeni;

– ukládá předsednictvu pokračovat v užší spolupráci se Slovenským komitétem ICOM, 
informovat se vzájemně o akcích a zvát se na ně recipročně, zúčastnit se plenárního 
zasedání SK ICOM a svolat výroční pracovní setkání obou výborů; 

– ukládá předsednictvu vyhlásit Mezinárodní den muzeí s tématem “Muzea a nehmotné 
kulturní dědictví“ v termínu 15./16. 5. 2004 a doporučit volný vstup do muzeí a galerií, 
podniknout vhodné kroky pro zvýšení publicity

– ukládá předsednictvu distribuovat příručku „Muzea pro všechny“; 
– ukládá předsednictvu podporovat budování a činnost Metodického centra konzervace při 

Technickém muzeu v Brně;
– ukládá předsednictvu svolat v souladu se stanovami plenární zasedání ČV ICOM v březnu 

2005. 

V Brně, 5. února 2004
Valné shromáždění Českého výboru ICOM


