Věc: zápis č. 186/2020 z jednání Rady ČAIGu ze dne 3. 2. 2020
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Jechová, Ing. Abramčuková, Ing. Kycl, Ing.
Novotný, Mgr. Brunát, RNDr. Dvořáková
Nepřítomni: Mgr. Tůma
1. Organizační příprava Valného shromáždění ČAIGu následujícího od 14 hodin
– vše zajištěno, proběhly pouze návrhy na obsazení komise mandátové
(Abramčuková, Vybíral) a návrhové (Kycl, Škoda).
2. Revize TP 76 pokračuje – ukončena – očekáváme pokyn k vystavení faktury
3. ŘSD požaduje stanovisko ČAIGu k odborným oprávněním řešitele průzkumu
IGP dle TP 76 – dopis odeslán.
4. Revize CSN P 73 1005 - jednání s aktivem Geotechnika je plánováno na
březen. Nutné domluvit, kdo se tohoto jednání zúčastní (vhodné, aby to byli 2
– 3 lidé)
5. Pravděpodobně se připravuje novela k vyhlášce k Hornímu zákonu (55/1996
sb.). Zatím nejsou k dispozici informace.
6. Web stránky – zatím stále fungují ve stávajícím režimu. Stránky bude potřeba
„oživit“ mj. nově upravenými Stanovami a informací o akci Cholín (Zápis
z mimořádné VH, fotky z exkurze a případně alespoň stručným komentářem)
– úkol trvá nadále
7. RNDr. Roman Vybíral dostal od MŽP jmenování jako další posuzovatel IG
posudků
8. Otázka zástupců poboček – prověří Tomášek – úkol trvá
9. Je potřeba zajistit přednášky na jarní semestr- urgentní!!!
Příští schůze rady – bude 2. března od 14 hodin na Albertově – místnost bude
upřesněna operativně
Zapsala : Abramčuková

Poznámka pod „čarou“ čili doplnění po diskuzi na VH:
• Předat na web a následně i do Zpravodaje přehled veškerých odborných akcí,
jak byly oznámeny na VH – asi J. Tomášek a Abra
• Získat podklady pro Zárubovu cenu a zveřejnit je na webu a ve Zpravodaji –
Abra
• Mohl by Ing. Pašek jako pamětník napsat něco o historii ČAIGu – zaj. J.
Tomášek
• Ke zvážení zda udělat na webu nějakou diskuzní formu nad dopisem
rozeslaným všem a nad kterým se nemohla rozvinout širší diskuze na VH
z časových a jiných důvodů.
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