Věc: zápis č. 160/2017 z jednání Rady ČAIG ze dne 3. 4. 2017
Přítomni:

RNDr. Tomášek
Mgr. Brunát
Ing. Abramčuková
Ing. Novotný

Nepřítomni: Ing. Mgr. Jan Valenta
RNDr. Dvořáková
Ing. Kycl
RNDr. Vitásek
Mgr. Tůma
1. Nová rada se sešla ve velmi úzkém složení, konstatováno, že není na webových
stránkách ještě uvedena – úkol pro kolegu Vitáska – nutné vyvěsit co nejdříve!
2. Nejdůležitější úkol pro nejbližší období – příprava III. IG kongresu v Brně
Posun termínu příspěvků resp. anotace na 21.4.! nutné znovu připomínat na
webu a v newsletteru – Vitásek
Diskutováno o formě sponzorských darů. Důležitá je propagace účasti
zaměstnanců firem. Rozeslat informativní dopis a kontaktovat osobně hlavně
větší firmy. Poslat upravený cirkulář na Slovensko. Požádat o přípravu exkurze
Geotest (Schröffel). Vyzvat geologickou a geotechnickou společnost k účasti
(Tomášek).
3. Cena akademika Záruby – vyhodnocení předložených prací bude 12.4. v Brně –
rada by se měla rozhodnout, jaké práce předložené z praxe bude podporovat,
aby úroveň nebyla snížena.
4. RNDr. Tomášek - kumulace funkcí – předseda rady a člen TNK – navrhuje
výměnu zástupce ČAIGu, členové rady jsou vyzýváni k převzetí této funkce –
Valenta, …..
5. Existuje neoficiální dokument RNDr. Z. Pištory, ve kterém navrhuje minimální
ceny geologických prací (cca 300 ,- Kč/hod) – rada navrhuje stavět se k tomu
odmítavě resp. na to zatím nereagovat vůbec.
6. Ing. Novotný sdělil, že se na něj telefonicky obrátil jistý investor nebo stavitel
(Američan) a následně i jeho právník se žádostí o posouzení stabilitního
problému na stavbě v Nebušicích. Vyjádření k této stavbě již byla v minulosti
několikrát dána (gratis!). Rada odsouhlasila, že nebudeme jako instituce na tuto
výzvu reagovat.
7. Bude zapotřebí znovu vstoupit do jednání s MŽP ve věci podmínek při udělování
osvědčení – toto bychom začali řešit však až po kongresu tj. na podzim. Do té
doby by bylo vhodné podat na MŽP návrh dalšího posuzovatele zpráv pro
udělování osvědčení.
Zapsala: Abramčuková

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 6, Thákurova 7, 16629

Důležitá poznámka:

Následující zasedání rady se bude konat v termínu úterý 2.5.2015 ve 14 hod na ČVÚT Praha,
Thákurova 7, Praha 6, v místnosti č. B574.
Po zasedání rady bude přednáška RNDr. Vitáska na téma Sanace sesuvu na D8 v km 56,300 56,500
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