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ZÁPIS

. 69/06

ze dne 8. 1. 2007
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková,
RNDr.J.Dvo!áková,
Ing.S.Chamra, CSc.,
Ing.P.Kycl,
RNDr.J.Marek, CSc., RNDr.J.Mühldorf, CSc., RNDr.P.Polák, RNDr.P.Pospíšil, PhD.,
RNDr.J.Schröfel, Ing.M.Štrosová.
Omluveni: RNDr.M.Horá ek, Ing.J.Novotný.
Bylo projednáno:
1. RNDr.P.Pospíšil, PhD. navštívil n"které geologické firmy a vyjednal s nimi poskytnutí
finan ních dar# spole nosti. Finan ní dary poskytly t!i firmy.
2. RNDr.J.Schröfel zjistí možnost kolektivního lenství právních osob v ob anském
sdružení. Bude tak usnadn"na p!ítomnost zam"stnanc# t"chto firem p!i jednání rady.
3. Pravidla pro ud"lení cen Ak.Q.Záruby byla znovu prošet!ena a byla navržena úprava,
umož$ující p!edkládat do sout"že i práce, které byly z ásti vypracovány i v p!edcházejících
letech než je poslední rok p!ed odevzdáním práce.
4. Ve Zpravodajích, vydaných v r. 2007 budou krom" loga geologických asociací uvád"na
i loga hlavních sponzor#.
5. RNDr.J.Marek, CSc. oznámil, že od 1.1.2007 již platí nový Stavební zákon. Vyšet!í, zda
do n"j byly zahrnuty naše požadavky.
6. Webové stránky spole nosti byly znovu projednány a byla dohodnuta jejich skladba.
P!ípravu stránek zajiš%uje Ing.S.Chamra, CSc. Stránky budou obsahovat krátkou informativní
ást v anglickém jazyce. &eská ást bude obsahovat informaci o vztahu spole ností &AIG
a UGA, aktuální seznam platících len#, jména len# rady v etn" kontakt#, p!ehled pobo ek
spole nosti se jmény p!edsed# a spojení na n", p!ehled plánovaných seminá!#, usnesení
z poslední valné hromady, logo spole nosti navržené v pobo ce K.Vary.
7. Valné shromážd"ní len# $AIG se bude konat dne 19.2.2007 od 14 hod. Program a místo
bude stanoveno dodate n". Prob"hne volba do nové rady spole nosti. Návrh programu je dále
p!ipojen.
P!íští sch#zka rady se uskute ní v pond"lí dne 5.2.2007 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16 hod. se bude konat p!ednáška Michala Uhrina (TOPGEO Brno): Zakládání
obchodní galerie Paladium.
Zapsal:

RNDr.J.Mühldorf, CSc.
tajemník spole nosti
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P!ehled kandidát#:
P"edseda:
Tajemník:
Hospodá"ka:
lenové rady:

Návrh programu valného shromážd"ní:
1. Zahájení, seznámení p!ítomných s programem shromážd"ní (tajemník).
2. Návrh a volba mandátové a volební komise (tajemník).
3. Návrh a volba návrhové komise (tajemník).
4. Zpráva p!edsedy spole nosti (RNDr.P.Pospíšil, PhD.):
! Kontrola pln"ní usnesení z minulého valného shromážd"ní.
! Zpráva o innosti spole nosti v minulém období.
5. Zpráva hospodá!ky spole nosti (RNDr.J.Dvo!áková).
6. Zpráva kontrolní komise (Ing.A.Abram uková).
7. Seznámení shromážd"ní s kandidáty do nové rady. Návrhy dalších
kandidát# (tajemník a j.).
8. Zpráva mandátové komise.
9. Volba len# nové rady spole nosti (volební komise, tajemník).
10. Ob erstvení.
11. Diskuse:
! Zpráva zástupce ÚGA (RNDr. J.Schröfel).
! Vystoupení zástupce Geotechnické spole"nosti.
! Vystoupení host! (IAEG, redakce "asopisu Geotechnika aj.).
! Vystoupení p#edsed! pobo"ek AIG.
! Vystoupení zástupce redak"ní rady Zpravodaje.
! Vystoupení zástupce legislativní skupiny.
12. Zpráva volební komise.
13. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení.
14. Zakon ení valného shromážd"ní (tajemník).
15. P!ednáška.
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