
Usnesení plenárního zasedání Českého výboru ICOM

Plénum českého výboru ICOM, které se sešlo dne 9. února 2005 v Moravské galerii v Brně,
·         schvaluje zprávu o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2004;
·         schvaluje zprávu o čerpání finančních prostředků Českého výboru ICOM ke dni 31. 12. 2004 
a bere na vědomí stanovisko revizora účtů;
·         schvaluje návrh rozpočtu na rok 2005;
·         schvaluje revizora účtů  pro r. 2005: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
·         schvaluje poskytnutí účelových dotací za rok 2004; 
·         bere na vědomí členský příspěvek pro rok 2005 ve výši 9.650 Kč pro institucionální členy do 
5 zaměstnanců (kategorie A), 14.800 Kč pro institucionální členy s 6-20 zaměstnanci (kategorie B) 
a 19.600 Kč od 21 zaměstnanců výše (kategorie C). Schvaluje příspěvek individuálních členů ve 
výši 1.880 Kč, snížený příspěvek pro muzejní pracovníky v důchodu ve výši 940 Kč a studentský 
příspěvek ve výši 730 Kč. Všechny příspěvky jsou odvozeny od částek stanovených posledním 
zasedáním Výkonné rady a směnného kurzu USD ke dni 23. 11. 2004 v hodnotě 23,849 Kč;
·         ukládá členům, kteří příspěvek dosud neuhradili, učinit tak neprodleně, aby platba naběhla 
na účet Českého výboru ICOM u KB do 28. 2. 2005;
·         bere na vědomí, že v rámci platné legislativy bude v roce 2005 účtováno v jednoduchém 
účetnictví; v případě potřeby budou účetní služby zajišťovány dodavatelsky;
·         schvaluje  plán činnosti  pro r. 2005 a ukládá předsednictvu plnit tento plán činnosti;
·         ukládá předsednictvu zajistit zasedání mezinárodní komise INTERCOM v Praze v listopadu 
t.r.
·         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 zorganizovat v případě zájmu členů studijní cestu do 
východoslovenských muzeí na podzim t.r.;
·         ukládá předsednictvu vyhlásit Mezinárodní den muzeí s tématem “Muzea jako mosty mezi 
kulturami“ v termínu 21.-22. 5. 2005 a doporučit volný vstup do muzeí a galerií,  podniknout 
vhodné kroky pro zvýšení publicity;
·         ukládá předsednictvu distribuovat příručku tzv. kolečko - manuál „Prevence a odstraňování 
škod způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami“; 
·         ukládá předsednictvu v součinnosti s AMG pracovat na grantovém projektu „Muzeum a 
dobrovolníci“;
·         ukládá předsednictvu prozkoumat nejvhodnější formy pomoci kulturním institucím 
postiženým v jihovýchodní Asii, projednat s Českým komitétem Modrý štít nejvhodnější iniciativu a 
informovat o možnosti zapojení do ní všechny členy prostřednictvím internetu;
·         ukládá předsednictvu svolat v souladu se stanovami plenární zasedání ČV ICOM v únoru 
2006 a zajistit na něm konání voleb nového předsednictva na funkční období 2006-2008. 

V Brně, 9. února 2005
Valné shromáždění Českého výboru ICOM


