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ZÁPIS

. 70/07

ze dne 5. 2. 2007
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková,
RNDr.M.Horá ek,
Ing.S.Chamra, CSc.,
Ing.P.Kycl,
RNDr.J.Marek, CSc., RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný, RNDr.P.Pospíšil, PhD.,
RNDr.J.Schröfel, Ing.M.Štrosová.
Omluveni:. RNDr.J.Dvo!áková, RNDr.P.Polák.
Bylo projednáno:
1. RNDr.P.Pospíšil, PhD. p!edal tajemníkovi t!i darovací smlouvy o poskytnutí finan ních
dar" od firem, z nich zatím jednu nepotvrzenou.
2. RNDr.P.Pospíšil, PhD. informoval o Stavebním zákonu a zahrnutí požadavk" na
geologický pr"zkum do tohoto zákona.
3. RNDr.J.Marek, CSc. informoval o p!ipravovaném valném shromážd#ní SAIG.
4. Informace o nové norm" $SN EN ISO 22475-1, Geologický pr"zkum a zkoušení - odb#ry
vzork" a m#!ení podzemní vody; Prosinec 2006. Ing.Novotný p!ipraví o této norm# lánek
pro Zpravodaj. $lánek je nutno odevzdat do 25.2.2006.
5. #AIG spolu s Geotechnickou spole ností uspo!ádá v p!íštím období p!ednášky o nových
evropských normách.
6. Webové stránky spole nosti zajiš%uje Ing.S.Chamra, CSc.
7. Valné shromážd"ní len$ #AIG se bude konat dne 19.2.2007 od 14 hod. na Stavební
fakult# $VUT v posluchárn# C 215 (v prostoru atria v 2. podlaží, šatna v p!ízemí). Program
byl p!ijat podle návrhu, p!ipojeného k p!edcházejícímu a tomuto zápisu. Návrh volební listiny
p!ipraví Ing.M.Štrosová.
Po skon ení rady se konala p!ednáška Michala Uhrina (TOPGEO Brno): Zakládání obchodní
galerie Paladium.

Michal Uhrin (TOPGEO)

Situování objektu v Brn"

P!íští sch$zka rady se uskute ní v pond"lí dne 19.2.2007 od 13.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF #VUT v Dejvicích. Od 14 hod. se bude konat valné shromážd"ní len$
spole nosti.
Zapsal:

RNDr.J.Mühldorf, CSc.
tajemník spole nosti
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Program 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. Promítání fotografií z pracovních cest inženýrských geolog".
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