Věc : zápis č. 145/15 z jednání rady ze dne 13.1. 2015
Přítomni:

Hosté:

Ing. Novotný
Doc. RNDr. Pospíšil, PhD.
RNDr. Dvořáková
Ing. Abramčuková
RNDr. Schröfel
Ing. Kovář
RNDr. Tomášek
Ing. Kycl
RNDr. Polák
RNDr. Vybíral
RNDr. Chmelař
RNDr. Vitásek
Ing. Valenta

Nepřítomni: Ing. Štrosová
1) Tajemníkovi Rady byly předány do úschovy dokumenty a další dokumenty
hospodářce Rady do účetnictví.
2) J. Novotný informoval o nominování J. Tomáška do komise TNK41, který byl ÚNMZ
schválen a jmenován.
3) J. Valenta jako jeden z navrhovaných členů do TNK41 za ČAIG podal informaci o
jeho komunikaci se zástupcem zaměstnavatele o jeho účasti v této komisi. Vzhledem
k zaměstnavatelem (katedra Geotechniky ČVUT Praha) predikovanému možnému
střetu zájmů byl za ČAIG nominován J. Tomášek. Následně proběhla diskuze nad
reakcí zaměstnavatele J. Valenty k jeho případnému členství v komisi TNK41.
4) J. Novotný informoval o dopise zaslaném na VŠB Ostrava ohledně nevhodného
způsobu výběru obsazení akademických míst a o odpovědi na tento dopis.
5) J. Novotný informoval o zpracování normy IG průzkum a následovala diskuze nad
vybranými pasážemi normy.
6) Radou ČAIG bude podpořeno pracovní setkání se zástupci SAIG v Hlohovci
v termínu duben- květen 2015.
7) Projednání průběhu Valné hromady ČAIG:
Termín byl stanoven na 2.2.2015 od 16 hod v budově Stavební fakulty ČVUT Praha,
místnost – přednáškový sál bude oznámena ve vstupu do objektu
Návrh na složení Rady (7 členů), která bude přednesena na Valné hromadě:
- M. Štrosová bude nahrazena Ing. Valentou
- R. Chmelař se stane členem revizní komise a P. Kycl bude zastávat funkci člena
Rady (dojde tedy k výměně jejich funkcí)
- R. Vybíral bude v Radě za pobočku Liberec a na jím uvolněné místo v Radě bude
jmenován nový člen
Na Valné hromadě bude prezentována připravovaná norma IG průzkum
Česká asociace inženýrských geologů
Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6

P. Vitásek rozešle informace o konání Valné hromady, informace o prezentaci normy
IG průzkum a možnosti platby příspěvků ČAIG
8) Z diskuse k obsazení Rady a současně i k novým legislativním úpravám bude nutná
změna Stanov ČAIG. Tato bude provedena v průběhu roku 2015.

Zapsal: Tomášek
Pozn.:
Následující zasedání rady a současně i Valná hromada ČAIG se bude konat dne 3.2.2014 ve 14
hod na ČVÚT Praha, Thákurova 7, Praha 6, v přednáškové místnosti, která bude oznámena ve
vstupní hale areálu ČVUT.
Jednání Rady bude zahájeno již ve 12 hod. v místnosti B574.
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