Věc: zápis č. 199/2021 z jednání Rady ČAIGu ze dne 7.6.2021
Jednání bylo vedeno on-line přes komunikační kanál MEET
Přítomni (připojeni): RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Ing. Jechová, RNDr.
Dvořáková, Ing. Kycl,
Omluvili se: Mgr. Brunát, Ing. Novotný, RNDr. Mašek, RNDr. Pospíšil
Hosté:
M. Jech, Ing. Valenta
Nepřítomen: Mgr. Tůma
Co bylo projednáváno:
1. Setkání v Chotěboři - obnoveno jednání o uskutečnění setkání pořádané k 30.
výročí založení asociace, přeložené z podzimu 2020. Zatím domluveno, že se
bude konat v termínu 15.–16.– (17.) října 2021. Reálnost termínu tj. ubytovací
možnost ověří Jechovi. Další kroky k přípravě budou konány na další Radě.
2. Valné shromáždění – bylo navrženo a Radou již schváleno uspořádat 4. října
2021 od 14 hodin na Albertově. Jedná se o volební shromáždění, takže je
potřeba intenzívně připravovat kandidátku členů do Rady! Informaci o jejím
konání bude nutné rozeslat Newslettrem do konce června.
3. Jednání s MŽP – bude potřeba nejdříve napsat oficielní dopis se žádostí o
jednání – zaj. Tomášek a Kycl a pak teprve bude možné začít osobně jednat.
4. Noví posuzovatelé prací žadatelů o oprávnění – bude potřeba hledat.
5. Jednání s Aktivem geotechnika (AG) – od poslední schůzky Rady zatím
neproběhlo žádné. Další proběhne až na základě jednání s MŽP.
6. Norma ČSN P 73 1005 – plánovaná schůzka s Ing. Herle se zatím neuskutečnila.
Získávání „dobrozdání“ od lidí, kteří s normou k plné spokojenosti pracují, stále
trvá. Tomášek připraví oficiální výzvu ČAIGu. Vhodné oslovit nejen geology, ale i
projektanty, kteří následně s výsledky geologických průzkumů pracují – úkol trvá
7. TP 76 – definitivní znění, které mělo být projednáváno 17.5.2021, bylo zrušeno a
náhradní termín zatím ŘSD neoznámilo.
8. Zahájení odborných přednášek – mělo by být zahájeno v novém školním roce
(tj. října) a mělo by být zaměřeno na edukaci v oboru inženýrské geologie. Bude
vhodné uvažovat nejen o přímém setkání, ale i o možnosti setkání na dálku. Do
příště je potřeba, aby členové Rady přišli s náměty a návrhem přednášejících –
úkol stále trvá a je čím dál tím naléhavější a aktuálnější! Na Valné hromadě bylo
navrženo uvést odloženou přednášku RNDr. Vitáska o organizaci geologických
prací ve smyslu nových zákonů. Je nutné to s ním domluvit – zajistí Tomášek
9. Lidé pro kontakt s regiony - který zatím dost vázne, bude potřeba hledat.
10. Sjednocení webové stránky CAIG.cz a CAIG-UGA.cz: Ing. Chamra byl
kontaktován – úkol trvá.
Příští schůze Rady – bude 28. června, čas bude upřesněn a to on line.
Zapsala: Abramčuková

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 2, Albertov 6, 128 00

