Usnesení z valného shromáždění ČAIG ze dne 2. února 2015
Shromáždění se konalo v posluchárně C 219 na FSv ČVUT,
zasedání řídil RNDr. Jiří Tomášek
Shromáždění bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti asociace v roce 2014 včetně nosných témat jako přípravy nové
normy inženýrskogeologického průzkumu nebo o činnosti Rady k proběhlému II.
inženýrskogeologickému kongresu, který se konal 2. – 5. září 2014 v Liberci. O
činnosti referoval předseda Rady asociace Ing. Jan Novotný, CSc.
2. Informace o zpravodaji ČAIG přednesené RNDr. A. Abramčukovou
3. Informaci o provozu, funkčnosti a přihlašování do webových stránek a naplňování
jejích cílů přednesenou RNDr. P. Vitáskem.
4. Zprávu o hospodaření a stavu členské základny. Zprávu připravila a přednesla
hospodářka asociace RNDr. J. Dvořáková.
5. Zprávu volební komise. Do Rady byli na období 2015-2016 zvoleni: Ing. Novotný,
CSc., Ing. Dvořáková, Ing. Kycl, RNDr. Špaček, Ing. Abramčuková, Ing. mgr.
Valenta a RNDr. Urban.
Do revizní komise byli zvoleni: RNDr. Chmelař, RNDr. Vitásek, RNDr. Polák
Shromáždění ukládá:
1. Dokončit proces implementace normy IGP a aktivně pokračovat členství v TNK 41
2. Jednat s OG MŽP ohledně úprav udělování odborných způsobilostí
3. Jednat se SAIG – postavení IG, terminologie a rozšířit spolupráci s UGA a především
s ČAH.
4. Zlepšit komunikaci s členskou základnou ČAIG.
5. Rozšiřovat webové stránky společnosti tak, aby se staly hlavním nosným mediem pro
šíření informací mezi členy ČAIG.
6. Zachovat kontinuitu pravidelných seminářů na půdě ČVUT.
7. Změnit stanovy a statut asociace s ohledem na nový občanský zákoník.
2014
1. Dokončit, připravit k recenznímu řízení a předložit TNK-41 normu
„inženýrskogeologický průzkum“.
2. Pokračovat v přípravách na II. Inženýrskogeologický kongres (ČAIG-ČAH) v Liberci
v roce 2014 a zabezpečit jeho plynulých průběh (včetně shromažďování příspěvků).
8. Dořešit problém neplatičů a dále rozšiřovat členskou základnu.
9. Rozšiřovat webové stránky společnosti tak, aby se staly hlavním nosným mediem pro
šíření informací mezi členy ČAIG.
10. Zachovat kontinuitu pravidelných seminářů (akreditovaných) na půdě ČVUT.
Návrhová komise:
Ing. Petr Kycl

