eská asociace inženýrských geolog!

ZÁPIS

. 56/05

ze dne 7. 11. 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: Ing.J.Novotný, RNDr.J.Suchý.
Omluveni: Ing.M.Štrosová.
Bylo projednáno:
1. Dr.P.Pospíšil provedl podrobnou kontrolu rozší eného obsahu p ipravovaného Zpravodaje.
Nebyly zjišt"ny nedostatky:
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.J.Marek, st íbrná Dr.J.Pospíšil, !estné uznání
Ing.A.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.J.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$m spole!nosti aby na elektronickou adresu spole!nosti
caig@caig.cz zaslali své e-mailové adresy. Další informace v!etn" Zpravodaje
jim pak budou zasílány elektronicky. Bude tak dosaženo zna!ných finan!ních
úspor v hospoda ení.
2. Dr.J.Schröfel podal zprávu o spole!ném setkání zástupc$ jednotlivých asociací pod záštitou
UGA: Spole!ná sch$ze zástupc$ jednotlivých asociací UGA (#AIG, #AH, Geofyzika,
Ložisková geologie) se konala dne 24.10.2005. Bylo dohodnuto, že bude p ipravován
spole!ný Zpravodaj. Zpravodaj bude k dispozici v elektronické podob" (požadavek
geofyzik$) i v podob" výtisk$. Bude sestavena redak!ní rada spole!ného Zpravodaje ze
zástupc$ všech asociací a uspo ádána první spole!ná sch$zka. Datum první redak!ní rady
stanovil RNDr.J.Schröfel. P edb"žn" je navržen termín 20.11.2005. Ten rovn"ž zjistí jména
!len$ této redak!ní rady v ostatních asociacích. #AIG v redak!ní rad" bude zastupovat on. Se
spoluprací p i p íprav" Zpravodaje souhlasila Ing.A.Abram!uková.
Dále byla na spole!ném jednání projednávána možnost vydávání spole!né Ro!enky. Finan!n"
by její vydávání podporovalo MŽP (podmínka pro vydávání Ro!enky). Organiza!n" by
p ípravu Zpravodaje i Ro!enky mohl zajiš%ovat pracovník za úhradu. Vše je ale podmín"no
finan!ní podporou ze strany MŽP.
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Dr.J.Schröfel podá na p íštím zasedání rady #AIG zprávu o prvním zasedání redak!ní rady
spole!ného Zpravodaje.
3. Ing.P.Kycl reagoval na výzvu z p edchozího zasedání rady #AIG a p edložil návrh loga
#eské asociace inženýrských geolog$. Tento návrh bude elektronicky rozeslán všem !len$m
rady, kte í se k n"mu mohou vyjád it nebo mohou p inést sv$j vlastní nový návrh.
4. (K bodu 55/4) Webové stránky #AIG dosud nebyly upraveny. Zajiš%uje Ing.S.Chamra.
5. Prosincová a lednová rada #AIG bude v"nována (krom" jiného) p íprav" valné hromady.
6. Dr.J.Schröfel navrhl uspo ádat národní konferenci #AIG.
7. Klí! od zasedací místnosti B 574, kde se schází rada, p evzal od Dr.J.Marka Dr.J.Mühldorf.
8. Adresáti tohoto zápisu jsou vyzýváni aby zajiš%ovali mezi svými spolupracovníky nám"ty
na odborné p ednášky které by m"ly být p edneseny v první polovin" roku 2006 a p ípadn"
také p i p íležitosti valné hromady v únoru 2006.
9. Tajemník rady #AIG žádá všechny adresáty aby mu potvrdili p íjem zápis$ elektronickou
poštou. P edevším o to žádám zástupce a p edsedy pobo!ek v Ostrav" (Ing.D.Ides,
Ing.M.Marschalko,
RNDr.J.Prášek),
K.Varech
(V.Mat"jková),
#.Bud"jovicích
(RNDr.S.Škoda), Ústí/L. (Ing.M.Štrosová), Brn" (RNDr.L.Klímek) a v Liberci
(V.B"lohradský) a dále !leny revizní komise (Ing.A.Abram!uková, Ing.S.Chamra
a RNDr.P.Polák).
Potvr&te na adresu: muhldorf.josef@volny.cz
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 5.12.2005 od 14.00 hod. v místnosti
. B574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16.00 hod. bude následovat p!ednáška - Ing.Svatoslav Chamra, CSc., RNDr.Jan
Schröfel (Katedra geotechniky $VUT Praha): Sesuv Frank v Kanad# (a poznatky z
konference a exkurze).
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole!nosti
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