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ZÁPIS

. 55/05

ze dne 3. 10. 2005
P!ítomni:
RNDr.J.Dvo áková,
RNDr.M.Horá!ek,
Ing.S.Chamra,
Ing.P.Kycl,
RNDr.J.Marek, CSc.,
RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný,
RNDr.P.Pospíšil,
RNDr.J.Schröfel,.
Nep!ítomni: . RNDr.J.Suchý
Bylo projednáno:
1. Dr.J.Marek informoval o jednání s Ing.A.Abram!ukovou. o její možné práci v redak!ní
rad" Zpravodaje. Kone!né rozhodnutí sd"lí Dr.J.Schröflovi. Ten s ní má telefonicky domluvit
podrobnosti.
2. Dr.P.Pospíšil provedl podrobnou kontrolu obsahu p ipravovaného Zpravodaje. Obsah byl
dále dopln"n:
a. Zpráva o !innosti #AIG z valné hromady.
b. Zpráva o hospoda ení.
c. Zpráva revizní komise. Zprávu má Dr.J.Dvo áková. Zašle ji Dr.J.Schröflovi.
d. Zpráva z jednání valné hromady.
e. Zápis z jednání v Hlohovci (#AIG.- SAIG).
f. Zpráva z UGA a EFG.
g. Zpráva o ud"lení Zárubovy ceny.
h. Oznámení, že Stavební geologie nechala p ipravit medaile pro zasloužilé
pracovníky v oboru (zlatá Dr.Marek, st íbrná Dr.Jaromír Pospíšil, !estné
uznání Ing.Abram!uková).
i. Zpráva o !innosti komise TNK 41 pro geotechniku a evropské normy.
j. Program p ednášek pražské a brn"nské pobo!ky #AIG.
k. Oznámení o p íprav" Stavebního zákona (Dr.Marek).
l. Nový ceník služeb Geofondu.
m. Korespondence s editelem Geofondu zam" ená na zvýšení cen služeb
Geofondu.
n. Seznam platících !len$ spole!nosti.
o. Informace o vydávané odborné literatu e.
p. Výzvu !len$m spole!nosti aby na elektronickou adresu spole!nosti
caig@caig.cz zaslali své e-mailové adresy. Další informace v!etn" Zpravodaje
jim pak budou zasílány elektronicky. Bude tak dosaženo zna!ných finan!ních
úspor v hospoda ení.
3. #lenové rady #AIG i ostatní !lenové spole!nosti jsou vyzváni, aby navrhli vhodné logo
spole!nosti.
4. Byly probrány webové stránky spole!nosti a navržena jejich úprava a dopln"ní. Zajiš%uje
Ing.S.Chamra.
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 7.11.2005 od 14.00 hod. v místnosti
. B574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16.00 hod. bude následovat p!ednáška RNDr.J.Marka, CSc. (SG Geotechnika, a.s.):
Co nového okolo Jeze!í.
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole!nosti
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