ČAIG
zápis č. 95/09
z jednání rady ze dne 6.4.2009
Přítomni: Dr. Vitásek, Dr. Pospíšil, Ing. Valenta, Ing. Abramčuková, Dr. Polák, Dr.
Schröfel, Dr. Marek, Dr. Chmelař (částečně), Ing. Novotný, Dr. Škoda

Bylo projednáno:
1) Jednání bylo zahájeno případem zneužití razítka odborné způsobilosti Dr.
Ondřeje Babora neznámým pachatelem. Dr. Babor se přidal k podanému
trestnímu oznámení na neznámého pachatele a zároveň o celé věci
informoval MŽP. Dr. Pospíšil bude kontaktovat Dr. Datla a vydají k případu
společné stanovisko za ČAIG a ČAH. Stanovisko vydá rovněž Dr. Schröfel za
UGA. Na příští radě ČAIGu bude dopis schválen radou. Ing. Abramčuková
vloží do příštího zpravodaje komentář o celém případu
2) Plánované setkání členů rady ČAIGu a SAIGu v Hlohovci u Valtic se posouvá
na termín 21.5-22.5. Dr. Pospíšil bude informovat členy SAIGu a pozve je. Dr.
Marek se bude dále snažit zajistit prostory pro setkání v obvyklém místě.
3) Dr. Pospíšil bude kontaktovat regionální pobočky ČAIGu a bude se snažit
oživit jejich komunikaci s radou.
4) Dr. Pospíšil vznesl dotaz na změnu sídla ČAIGu. Dr. Polák zjistí
administrativní náročnost a proces případné změny sídla ČAIG. Rada se podle
jeho informací rozhodne zda bude sídlo změněno.
5) Dr. Pospíšil ověří, zda se do příštího cirkuláře o ig. Kongresu v Ostravě 9/2009
včlenil údaj, že kongres se koná u příležitosti 80. jubilea Prof. Jaroslava
Paška.
6) Rada se usnesla, že Zpravodaj UGA bude distribuován:
• všem řádně platícím členům ČAIG
• členům ČAIG, kteří nemají zaplacený členský příspěvek max. 1 rok a
do Zpravodaje jim bude vložena výzva k doplacení příspěvku
Zpravodaj ČAIG nebude poslán členům ČAIGu, kteří nemají zaplacený
členský příspěvek po dobu delší než 1 rok. Ing. Abramčuková ve
spolupráci s Dr. Dvořákovou připraví příslušné seznamy.
7) Rada se usnesla, že deset nejdéle neplatících členů ČAIGu bude oficiálně
vyloučeno.
8) Dr. Schröfel napíše do Zpravodaje recenze knihy o ig. Průzkumu pro přehrady
(O.Horský – P.Bláha) a knihy o impaktovém charakteru českého masivu
(P.Rajlich).

9) Stále trvá úkol z předchozí rady ČAIGu a bývalá tajemnice Ing. Štrosová
předá písemnou agendu včetně dosavadních zápisů z rady Ing. Valentovi.
10) Dr. Pospíšil opětovně urguje odborné příspěvky pro ig. Kongres v Ostravě.
Navrhuje rovněž vložení sekce o vzdělávání v inženýrské geologii. Dr.
Schröfel byl radou vyzván k napsání příspěvku o správném provedení a
zpracování ig. Průzkumu.
11) Dr. Pospíšil informoval o vyhlášení ceny akademika Quida Záruby a vyzval
k hledání vhodných kandidátů. Zástupci ČAIGu a SAIGu budou členy komise,
která zasedá 30.4.2009.
12) Dr. Marek se opakovaně dotazuje, zdali chce někdo z nové rady převzít
archiválie z celé minulosti ČAIG.
13) Na závěr předvedl pan Plšek aktuální stav webových stránek. Kvůli časové
tísni a lehké nesrozumitelnosti podávaných informací bylo dohodnuto
separátní setkání pana Plška a Ing. Valenty ohledně stavu webových stránek
o kterém bude na příští radě ČAIG Ing. Valenta informovat.

14) Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 11.5. od 13:30 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích.
Po jednání rady bude od 16:00 hod následovat odborný seminář.

Zapsal: Jan Valenta

