Věc : zápis č. 148/15 z jednání rady ze dne 7. 9. 2015
Přítomni:

Ing. Novotný
Ing. Valenta
Ing. Abramčuková
RNDr. Dvořáková
RNDr. Špaček
Ing. Kycl

Nepřítomni: Mgr. Urban
Hosté:

RNDr. Schröfel
RNDr. Tomášek

1) Ing. Novotný informoval o průběhu schůzky UGA na ministerstu MŽP (Čížek, Datel,
Novotný, Tomášek). Bylo jednáno s Dr. Holým, Ing. Pálenský a Dr. Molhancovou. Dle
vyjádření ministerstva se budou důsledně kontrolovat průběh a termíny při udělování
odborných způsobilostí. Oficální dopis, který byl zaslán MŽP byl zaslán opětovně.
2) Ing. Novotný informoval o domluvě s ostatními asociacemi, že se připravuje
dokument se souborem požadavků na udělení odborné způsobilosti a následně to
bude za všechny asociace předáno na ministerstvu. Bylo domluveno, že současní
garanti za IG budou více sledovat vlastní řízení uchazečů na MŽP.
3) Současní garanti byli vyzváni, aby na ministerstvu ověřili, jakým způsobem přidat do
seznamu garantů další odborníky. Rada ČAIG se schodla oslovit tyto odborníky: Dr.
Folprecht (osloví Dr. Špaček), Ing. Kovář (osloví Ing. Novotný)
4) Ing. Novotný informoval o stavu připravované normy. V současné době dochází
k vypořádání s dalšími připomínkami.
5) Dr. Tomášek informoval o dění v TNK 41. V současné době není jasné, podle jakých
kritérií se normy v komisi přijímají.
6) V rámci přeregistrace ČAIG podle nového občanského zákoníku rada rozhodla o
úpravě stanov. Připomínky je možno zasílat do 31.10.2015.
7) Byl připraven nový plán seminářů, který bude otištěn ve zpravodaji.
8) Valná hromada se uskuteční 1.2. 2016. V rámci valné hromady bude přednáška Dr.
Schrofela o národních parcích USA.
9) O prázdninách byl poptán ČAIG k posouzení vedení dálnice D1 na Slovensku
(Slovenskou Národní dálniční spoločností). Byli vysláni Dr. Tomášek, Doc. Pospíšil,
Ing. Kycl, Ing. Kovář. Posudek odevzdán, fakturace bude probíhat přes ČAIG.
10) Další zasedání rady bude 5. 10. 2015 od 14:00 v B574 na Stavební fakultě ČVUT
v Praze. Po zasedání bude následovat seminář:
Dr. P. Špaček - CHEMCOMEX Praha, a.s.: Vsakování srážkových vod po vydání
ČSN 759010.
Zapsal: Valenta
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