Věc: zápis č. 178/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 1. 4. 2019
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Ing. Jechová, Ing.
Kycl, RNDr. Dvořáková

Nepřítomni: Ing. Tůma, Mgr. Brunát
1. Setkání členů a příznivců ČAIGu na Cholíně se bude konat 31.5. – 1.6.
Místnost k rokování, ubytování a občerstvení je zajištěno. Diskutován program
setkání a exkurze. Dohodnuto, že bude podána informace o normách ČSN P
731005 a TP 76B a k nim rozvinuta diskuze vč. diskuze o právním postavení
termínu IG. Za místo exkurze byla zvolena Štěchovická přehrada – podmínky
se správci dojedná Tomášek. Symbolický účastnický poplatek bude vybírat na
místě Jechová. Tomášek připraví do konce týdne návrh pozvánky, aby mohla
být co nejdříve rozeslána. Přihlášky bude přijímat Abramčuková.
2. Předání správy web stránek - separátní schůzka Vitásek, Tomášek, Brunát,
Tůma proběhla a byla předána hesla a kódy. Bude nutné aktualizovat
rozesílací adresy. Podklady připraví Abramčuková. Bude zapotřebí vytvořit 2
seznamy, jeden pouze pro platící členy ČAIGu, druhý pro širší okruh (např.
dřívějších členů, nyní neplatičů).Členové budou vyzýváni k dodávání náplně
web stránek (např. seznam vrtných firem – bude diskutováno na Cholíně),
fotky se setkání, medailonky oslavenců
3. Bylo navrženo, že by bylo vhodné rozeslat členům ČAIG, držitelům odborné
způsobilosti IG a firmám působícím v oboru dopis o důležitosti resp. významu
existence a činnosti asociace s pozvánkou k zapojení do činnosti – zajistí
Tomášek – úkol trvá
4. Změny resp. přesuny témat pondělních přednášek - v květnu – Kresta – O
druhotných materiálech, v červnu Havelka – O normách na úpravy zemin.
Změny jsou uvedeny v jarním Zpravodaji a na webových stránkách ČAIGu
5. Přednášky na příští školní rok zatím nemáme až na téma kreslící program
FINE a přednášku prof. Hilara o ražbě tunelů.
6. Změna sídla – Dohoda o poskytnutí sídla spolku je připravena k podpisu.
Tomášek zkontaktuje šéfa katedry o možnosti pronájmu místnosti pro schůze
rady a přednášky – od příštího školního roku
7. Tomášek předal na dnešní radě návrh změn Stanov, bylo o nich diskutováno,
Tomášek rozešle konečnou verzi návrhu vč. komentáře členům rady a
následně bude rozesláno všem členům k seznámení a připomínkám, aby bylo
možné na Cholíně v rámci mimořádné valné hromady toto projednat a
schválit.
8. Jarní číslo Zpravodaje je hotovo a může být co nejdříve rozesláno zaj. Abra a
Brunát s Tůmou.
9. Tomášek informoval radu o stížnosti Ing. Poula. Zatím nerozhodnuto, jaký
k tomu zaujmout postoj.
10. Abramčuková předala fakturu za I.Q za organizační a administrativní práce
provedené ve funkci sekretářky rady ve výši 4 000,- Kč (20 hodin á 200,-Kč).

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 6, Thákurova 7, 16629

Další zasedání Rady ČAIG bude 6.5.2019 od 14 hodin, v B574 na Stavební
fakultě ČVUT v Praze.
Zapsala : Abramčuková
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