Věc: zápis č. 185/2020 z jednání Rady ČAIGu ze dne 6. 1. 2020
Přítomni:

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

Nepřítomni: Mgr. Brunát, Mgr. Tůma, RNDr. Dvořáková
Hosté:

Doc. Mašín, Ing. Boháč

1. Příprava Valného shromáždění ČAIGu, které se bude konat 3.2.2020 od 14
hodin na Albertově. Úkoly: místnost – zajištěna velká mineralogická
posluchárna, program – návrh jednotlivých bodů shromáždění diskutován –
papírově připraví Abra ve spolupráci s Tomáškem do konce týdne, aby mohl
být co nejdříve rozeslán newslettrem. Zároveň s tím je nutné rozeslat dopis o
důležitosti resp. významu existence a činnosti asociace s pozvánkou
k zapojení do činnosti – připraví Tomášek do konce týdne a rozešle členům
rady k urychleným připomínkám a následně bude rozeslán newslettrem všem
členům ČAIGu, držitelům odborné způsobilosti IG a firmám působícím
v oboru, aby o něm mohlo být na shromáždění diskutováno. Předtím je nutné
prověřit aktuálnost rozesílacích seznamů – úkol pro všechny členy rady.
Občerstvení zajistí Abra ve spolupráci s paní Faflíkovou.
2. Proběhla diskuze mezi pozvanými zástupci PřF UK doc. Mašínem a Ing.
Boháčem a radou nad odpovědí fakulty na dopis Ing. Rozsypala. Závěrem
diskuze sdělil doc. Mašín, že pošle neprodleně na ŘSD dopis vysvětlující
nejednoznačnost pojetí.
3. V reakci na setkání s pracovníky MŽP proběhlo na MŽP jednání. Je potřeba
připravit dopis se specifikací našich požadavků. Úkol trvá.
4. Revize TP 76 pokračuje – poslední jednání proběhlo 9.12. na ŘSD. Za
pracovní skupinu ČAIGu (část TP76B) je považována práce za ukončenou
v řádně dohodnutém termínu. Očekáváme pokyn k vystavení faktury.
5. ŘSD požaduje stanovisko ČAIGu k odborným oprávněním řešitele průzkumu
IGP dle TP 76. Tomášek rozešle návrh dopisu k odsouhlasení radě a
následně odešle co nejdříve na ŘSD.
6. Revize CSN P 73 1005 - jednání s aktivem Geotechnika je plánováno na
březen. Na příští schůzi bude nutné domluvit, kdo se tohoto jednání zúčastní
(vhodné aby to byli 2 – 3 lidé).
7. Pravděpodobně se připravuje novela k vyhlášce k Hornímu zákonu (55/1996
sb.). Zatím nejsou k dispozici informace.
8. Web stránky – zatím stále fungují ve stávajícím režimu. Stránky bude potřeba
„oživit“ nově upravenými Stanovami a informací o akci Cholín (Zápis
z mimořádné VH, fotky z exkurze a případně alespoň stručným komentářem)
– úkol trvá nadále a je naléhavý vzhledem k blížícímu se valnému
shromáždění.
9. Dopis na MŽP, kterým žádáme o jmenování pro RNDr. Romana Vybírala jako
dalšího posuzovatele ig posudků – byl odeslán – potřeba prověřit stav na MŽP
– Abr.
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10. RNDr. Pospíšil, předseda rady UGA byl spolu s tajemníkem RNDr. Čížkem
dne 19.12. na jednání na ČGS a byla přislíbena pomoc při jednání s MŽP.
Zatím nemáme podrobné informace o jeho průběhu.
11. Otázka zástupců poboček – prověří Tomášek – úkol trvá
12. Je potřeba zajistit přednášky na jarní semestr- urgentní!!!
Příští schůze rady – bude před Valným shromážděním 3. února 2020 ve 13
hodin ve velké mineralogické posluchárně.
Zapsala : Abramčuková
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