Věc: zápis č. 190/2020 z jednání Rady ČAIGu ze dne 29.6. 2020
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Jechová, Ing. Abramčuková, Ing. Kycl, RNDr.
Mašek, RNDr. Dvořáková, Doc. Pospíšil, Ing. Valenta
Nepřítomni: Mgr. Tůma, Mgr. Brunát, Ing. Novotný
Host:
Doc. A. Rozsypal
Kontrola zápisu z minulých schůzí:
1. Web stránky – odsouhlasena navržená struktura, Mgr. Brunát zadá aktualizaci
M. Vitáskovi, úprava bude stát cca 3 – 4 tisíce.
2. SAIG uspořádal místo zrušené červnové konference v Tatrách ve stejném
termínu videokonferenci. V zasedačce České geologické služby na Klárově se
jí zúčastnil mj. prof. Pašek, který proslovil vzpomínku na založení asociace
před 30 lety a trochu informací o spolupráci Čechů a Slováků v 2.pol. 20 stol..
3. Jednání s Aktivem Geotechnika - diskuse o další mezioborové spolupráci
zatím nezahájena. Jsme zváni na jejich zasedání, které se uskuteční někdy na
podzim. Bude vhodné pozvat Aktiv na setkání v Chotěboři a případně na
Radu. Pro jednání byla navržena pracovní skupina ve složení Tomášek, Jech,
Valenta, Vitásek (bude osloven Tomáškem). Zkusit oslovit další lidi do tohoto
týmu (Král, Podpěra).
4. Novelizace Horního zákona (55/1996 sb.) šla 10.6. do parlamentu ke druhému
čtení. Naše připomínky nebyly zatím z taktických důvodů uplatněny.
5. Na základě jednání, které proběhlo začátkem roku na lednové radě se
zástupci MŽP, je potřeba napsat dopis na MŽP s upozorněním na
nesrovnalosti v názvosloví v zákonech a TP 76. Připraví JN a JT – úkol trvá.
6. Ing. Ježek upozornil na nesrovnalosti - autorizační zákon x geologický zákon.
Bylo navrženo na toto upozornit MŽP (vstoupit do jednání s RNDr. Novákem,
RNDr. Pálenským). Dopis na MŽP připraví JT – úkol trvá.
7. Vydání reedice resp. reprintu nějaké zajímavé odborné publikace – zatím
odloženo na později.
8. 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- úkol trvá?
9. 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 – úkol trvá
10. Doc. Alexandr Rozsypal byl na základě své žádosti pozván na dnešní
zasedání rady k vyjasnění rozporuplných názorů. Zaslal předem svůj „Rozklad
k roli inženýrské geologie ve světle očekávaných změn v legislativě a EC 7“.
Z obsáhlé diskuze vyplynula jasná nutnost dalšího vzdělávání inženýrských
geologů. V závěru svého písemného rozkladu mj. nabízí připravit stručný
výtah ze základních paragrafů revidovaného EC 7 týkajících se průzkumů a
jejich hodnocení.
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Nové úkoly:
Výjezdní zasedání ČAIGu – Chotěboř – 16.–17.10.2020
1. Koordinátor akce – Šárka Jechová
2. Pozvánka, kterou připravil Kycl a upravil podle připomínek byla přítomnými
odsouhlasena a bude možné ji rozeslat podle seznamu členů ČAIGu (Brunát).
Doplněný seznam zvaných hostů mu předá jako podklad k rozeslání
Tomášek. Po zaslání pozvánky bude nutné jednotlivé hosty ještě ústně oslovit
a pozvat.
3. Ubytování rezervováno
4. Pohoštění - (v hodnotě cca 500kč/osobu) Jech – jídlo, Kycl – nápoje
5. Sponzorské dary - diskutováno kdo koho osloví
Příští schůze rady – bude 7. září od 15 hodin na Albertově.
Zapsala: Abramčuková
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