Věc: zápis č. 173/2018 z jednání Rady ČAIGu ze dne 1. 10. 2018
Přítomni:

RNDr. Tomášek
Ing. Abramčuková
Ing. Valenta
Ing. Kycl
RNDr. Schröfel

Nepřítomni: Ing. Tůma
RNDr. Dvořáková
Mgr. Brunát
Ing. Novotný
RNDr. Vitásek
Hosté:

Mgr. Jechová

1) Témata na semináře vč. dat konání stanovena, budou zveřejněna ve
Zpravodaji – zaj. Schroffel
2) projednán způsob oslavy jubilantů v listopadu a v prosinci (Krále, Marka a
Paška). Jubilanti byli požádáni o krátkou řeč, následné občerstvení zaj.
Schroffel (jídlo a teplé a studené nápoje), Tomášek (víno). Pozornost pro
jubilanty zaj. Kycl. Oznámení o akci musí být s předstihem oznámeno
Newslettrem, vybrané osoby bude nutné ještě pozvat telefonicky PřFUK a
PUDIS zaj. Kycl, SG GT zaj. Abramčuková, sesterské organizace v rámci UGA
zaj. Schroffel, ostatní (Hudek a …) zaj. Tomášek
3) Články o oslavencích (Král, Marek) do podzimního Zpravodaje zajištěny
4) Tradiční setkání zástupců členů ČAIGu a SAIGu na Moravě se uskuteční
22.11.2018 v Tvrdonicích, víno a ubytování (14 osob) zajistil Kycl. Kontakt na
účastníky zaj. Tomášek
5) Právního zástupce pro podání žaloby na nekonání MŽP zajistil Tomášek.
Předal mu podklady, k jednání dojde v nejbližších dnech.
6) Aktualizace TP 76 část B – 3.10. bude schůzka zúčastněných stran, kde mají
být stanoveny základní teze předpisu.
7) Proces revize normy ČSN P 73 1005 stále trvá, jednání s Ing. Špačkem zatím
bez jednoznačných závěrů.
8) Hlasování o navrhované normě ČSN 73 1004 – 8 proti, 4 pro, 7 se
nezúčastnilo jednání.
9) Aktualizace údajů o spolku v OR – Valenta najde potvrzení o provedené
změně a zašle Tomáškovi, který následně provede příslušné kroky.
10) Webové stránky ČAIGu – Tomášek si domluví do příští rady separátní schůzku
s Vitáskem, Brunátem a Tůmou.
11) Příspěvky do podzimního Zpravodaje – Tomášek přislíbil napsat informaci o
exkurzi na Slapech a o setkání na Cholíně, Kycl přislíbil informaci o konferenci
v San Francisku – nutné do 10.10. zaslat Abramčukové
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12) Funkce „asistenta“ předsedy a tajemníka - náplň práce bude prodiskutována
na separátní schůzce do příští rady.
13) Vzhledem k blížící se Valné hromadě, která bude „volební“, nutno uvažovat o
kandidátech (Jechová, Rout, Novotný, …?)
Další zasedání Rady ČAIG bude 5. 11. 2018 od 14:00 v B574 na Stavební fakultě
ČVUT v Praze.

Zapsala : Abramčuková
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