Věc: zápis č. 188/2020 z jednání Rady ČAIGu ze dne 11.5. 2020
Přítomni:
RNDr. Tomášek, Ing. Jechová, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát
Nepřítomni: Ing. Kycl, Ing. Novotný, Mgr. Tůma, RNDr. Dvořáková
Kontrola zápisu z minulé schůze:
1. Doc. Alexandr Rozsypal požádal radu ČAIG o setkání a diskuzi nad jeho
snahou omezit řešitele průzkumů dle TP 76 pouze na osoby vlastnící
odbornou způsobilost v IG a zároveň autorizaci GT – Rozhodnuto o pozvání
AR na příští zasedání rady (6.4.2020 na 15:00) – z důvodu karantény
odloženo bez bližšího data
2. Naplánované odborné semináře na letní semestr byly z důvodu karantény
zrušeny a byly přesunuty na zimní semestr tj. říjen – Ing. Novotný TP 76,
listopad – RNDr. Vitásek Urychlení výstavby liniových staveb…, prosinec –
oslava 30 let od založení asociace.
3. Probíhá novelizace Horního zákona (55/1996 sb.), který je v současné době
dán k připomínkování jednotlivým výborům Parlamentu PS ČR, možnosti
spolupráce s PSP ČR bude ověřena JT
4. Jednání aktivu Geotechnika 4.3.2020 (obecná diskuse o další mezioborové
spolupráci) Jednání se zúčastní JT a ŠJ – dohodnout vzájemný způsob
spolupráce
5. Dotaz Radima Ptáčka na možnost přednášek v Ostravě. Odpovědět – pro
pořádání přednášek v Ostravě je třeba kontaktovat regionální pobočku a
v případě dohody poskytnou podporu rozesíláním pozvánek. Nutno řešit ve
spolupráci s P. Pospíšilem
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
Nové úkoly:
7. Zamyšlení nad využitím finančních prostředků ČAIGu – v roce 30. výročí
založení asociace.
8. Uspořádat výjezdní zasedání ČAIGu – prozatímní návrh místa - Chotěboř a
data - 2. nebo 3. týden v říjnu. Rozhodnout na zasedání rady 1.6.2020, aby
bylo možné započnout s přípravou.
9. Oslava 30. výročí pro širší odbornou veřejnost na půdě přírodovědecké fakulty
na Albertově plánována na prosinec.
10. Připravit vydání reedice nějaké zajímavé odborné publikace – přijímají se
návrhy (JT – Pašek, ŠJ – Kycl, …?).
11. Ing. Ježek upozornil na nesrovnalosti - autorizační zákon x geologický zákon.
Bylo navrženo na toto upozornit MŽP (vstoupit do jednání s RNDr. Pálenským
– kdo, kdy?) Dopis na MŽP připraví JT.
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12. Bude nutné naučit se požádat si o pomoc členy asociace tj. uveřejnit na
webových stránkách úkoly, které je potřeba řešit – JT připraví seznam
činností, v nichž rada potřebuje podporu dalších členů.
13. Šárka Jechová oznámila zatím ústně svoji rezignaci na funkci tajemnice
k termínu voleb do nové rady tj. k únoru (březnu) 2021 vzhledem ke svému
pracovnímu vytížení.
14. Martin Jech nabídl radě spolupráci v účasti na jednání s Aktivem geotechnika.
Příští schůze rady – bude 1. června od 15 hodin na Albertově – místnost bude
upřesněna operativně
Zapsala: Abramčuková
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