ČAIG
zápis č. 106/11
z jednání rady ze dne 1.11.2010
Přítomni: Dr. Pospíšil, Ing. Valenta, Ing. Kycl, Ing. Abramčuková, Dr. Chmelař, Dr.
Dvořáková, Dr. Vitásek, Dr. Marek
Nepřítomni: Dr. Polák, Ing. Novotný,
Hosté: Dr. Schröfel
Bylo projednáno:
1) Dr. Pospíšil poděkoval Ing. Abramčukové za přípravu Zpravodaje.
2) Další Zpravodaj bude zasílán platícím členům ČAIG pouze v elektronické
podobě. Pouze na zvláštní přání a pouze starším členům ČAIG, kteří nemají
přístup k elektronické poště bude Zpravodaj vytištěn. Tento krok bude ještě
odsouhlasen na valné hromadě. Na webových stránkách ČAIG proběhla
anketa o možnosti zasílání Zpravodaje elektronickou poštou. Ankety o
možnosti zasílání digitální formy Zpravodaje pouze platícím členům ČAIG se
zúčastnilo celkem 785 hlasujících osob. 449 osob (57%) bylo PRO zasílání
digitální verze pouze platícím členům ČAIG a 336 osob (43%) bylo PROTI
zasílání digitální verze pouze platícím členům ČAIG.
3) Ing. Abramčuková pošle aktuální seznam platících členů Dr. Vitáskovi, který
ho zveřejní na webových stránkách.
4) Dr. Dvořáková informovala, že členové často neinformují o změnách osobních
údajů (tel. spojení, bydliště, úmrtí.....). Dr. Pospíšil požádá Dr. Klímka, aby
především v případě úmrtí některých členů byla informována rada ČAIG .
5) Dr. Vitásek bude kontaktovat Dr. Čížka s žádostí o poslání a vyvěšení starých
Zpravodajů na webovou stránku ČAIG.
6) Dr. Pospíšil informoval o úspěšném předání pamětního listu Ing. Voznicovi
v Brně. Dr. Pospíšil při této příležitosti požádal Ing. Voznicu o sepsání pamětí.
7) Stále trvá úkol pro Dr. Schröfela, aby společně se zástupci ČAH, ČAIG, UGA
a ČGS vstoupili v jednání s MŽP ve věci odebírání odborné způsobilosti
členům a o vyjasnění rolí ČAIG, MŽP a ČGS.
8) Ing. Valenta ověří, zda Ing. Chamra již opravdu našel přístupová hesla
k doméně www.caig.cz.
9) Ze strany ČAIGu je zájem o uspořádání setkání rady ČAIG a SAIG
v předběžném termínu duben 2011. Dr. pospíšil bude informovat SAIG a Dr.
Marek udělá průzkum ubytovací kapacity v Hlohovci.
10) Dr. Schröfel informoval o zasedání Evropských geologů v Maďarsku.
Z jednání plyne, že oprávnění „European geologist“ budou udělovat lokální
profesní organizace a ne statní správa jednotlivých států. Dr. Schröfel
poznatky z jednání sepíše a pošle Dr. Vitáskovi ke zveřejnění na webových
stránkách.
11) Dr. Vitásek zveřejnil na webových stránkách aktuální program seminářů na
Fsv ČVUT. Žádá tímto o zaslání programu seminářů v Brně a Ostravě. Dr.
Vitásek rovněž aktualizoval program konferencí.

12) Dr. Marek informoval o nebývalém zájmu poslance Křečka o připomínky
k novele Stavebního zákona. Dr. Marek mu podklady předá.
13) Dr. Chmelař informoval o přípravě nových TP „Geotechnický monitoring tunelů
podzemních komunikací“.
14) Další jednání rady bude 6.12.2010 od 14:00 v místnosti B574 v budově Fsv
ČVUT v Praze.
Zapsal: Jan Valenta

