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O b ě ž n í k č.78/2005
čj. 164/2005
1) 5. zasedání předsednictva ČSS a dozorčího sboru ČSS ye dne 21. 6. 2005
1. Hospodář ČSS seznámil předsednictvo se stavem hospodaření společnosti..
2. Byl připraven Dodatek ke Smlouvě o spolupráci s AOPK ČR tak, aby byly vztahy mezi ČSS a A OPK ČR
potvrzeny a upraveny v souladu se současnými potřebami obou stran. Předsednictvo pověřilo Zdeňka
Motyčku zajištěním realizace Dodatku.
3. Předsednictvo se shodlo, že je nutno připravit pevný vzor zúřadování každého případu zásahu Speleologické
záchranné služby ČSS tak, aby již nevznikaly obdobné nejasnosti jako v případě zásahu v Nové Rasovně.
4. Je nezbytné pokračovat v uzavírání jednotlivých smluv každé ze stanic SZS s příslušnými krajský mi ú řady.
5. Dne 28. 5. 2005 p roběhla z podnětu ZO ČSS 6-14 schůzka jednotlivých ZO, pracujících v na ú zemí Moravského krasu, s předsedou ČSS. Výsled kem jsou následující potvrzené skutečnosti :
a)
stvrzuje se stávající stav územní působnosti jednotlivých ZO ČSS, zalo žené na historické
tradici;
b)
vzhledem k to mu, že stanovy ČSS nijak „rajonizaci“ neupravují, bude sepsána dohoda zainteresovaných klubů a řádně zarchivována v dokumentaci ČSS;
c)
k diskusi k této smlouvě bude jako další partner přizvána Správa CHKO Moravský kras mj.
i z důvodu nutnosti jednotného postupu ČSS vůči SCHKO, jíž bude posléze předána kopie
smlouvy;
Předsednictvo ČSS doporučuje všem ZO ČSS z ú zemí Moravského krasu:
d)
důsledně ctít smlouvou dohodnuté principy;
e)
v zásadě se nebrání mo žnosti práce jedné ZO ČSS bádat na lokalitě v územn í působnosti jiné ZO ČSS, n icméně je nejvýše vhodné předem se s „domácí“ ZO ČSS jednoznačně dohodnout;
f)
všem dotčeným ZO ČSS se doporučuje principiáln í srovnání vztahu ke Správě CHKO Moravský kras - ujasnění lokalit v konzervaci, doplnění potřebných výjimek a smluv v souladu
s platnými předpisy, doplnění zpráv o činnosti podle požadavků SCHKO.
Předsednictvo pověřilo M ichala Pišku lu zpracovat výše zmíněnou dohodu a související skutečnosti písemnou
formou (samotná dohoda, mapa působnosti jednotlivých ZO ČSS, další případné dokumenty s dohodou
související).
6. V srpnu se koná 14. mezinárodní speleologický kongres v Řecku :
a)
připravena brožura; na poslední stránce brožury bude umístěna zmínka o zájmu ČSS organizovat příští mezinárodní speleologický kongres v Česku;
b)
delegát za ČSS Jiří Otava, zástupce Zdeněk Motyčka;
c)
stánek bude ČSS sdílet se Slovenskou speleologickou společností.
7. Předsednictvo souhlasilo s obměnou ediční rady: vedením byl pověřen místo Jana Víta Mart in Přib il, dalším
členem byl ustaven Milan Geršl. Oba postupně zajistí obnovení ediční rady a připraví potřebné dokumenty.
8. Předsednictvo projednalo návrh Milana Geršla uspořádat specifickou konferenci o karsologii a speleologii.
Návrh bude v září upřesněn, v zásadě bude tato Karsologická konference vždy v pátek před vlastním
Speleofórem, sborníky obou akcí budou vydány v jednom svazku.
9. Předsednictvo uzavřelo problém publikace internetové verze časopisu Speleo vůči jeho tiskové podobě následovně:
a)
internetová verze nebude v žádném případě k dispozici dřív než tištěná;
b)
v den vyjití tištěné verze bude internetová uvolněna pouze pro členy ČSS reg istrované na
SPELEO.CZ;

c)

tři měsíce po společném zveřejnění tištěné a internetové verze Speleo bude internetová
uvolněna i pro členy ČSS neregistrované v SPELEO.CZ a p ro ostatní běžnou veřejnost.
10. Příští zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS se bude konat 20. 9. 2005 v Brně.
zapsala V. Kopecká

2) Rozhodnutí předsednictva
Předsednictvo na základě výsledků korespondenčního hlasování jednotlivých ZO ČSS ro zhodlo též ko respondenčním postupem o přijetí nových ZO do struktury ČSS a o čestném členství pana Miroslava Kubeše následovně:
a)
b)
c)

ZO ČSS 6-31 Speleologický průzku m poustevník Marek
ZO ČSS 7-15 Starohoří
udělení čestného členství p. M. Kubešovi

ANO
ANO
ANO

Přijet í obou nových ZO bude posléze ještě potvrzeno příští valnou hromadou ČSS.

3) Pomoc ZO ČSS 7-03
Vzh ledem ke smutné události, kdy ZO ČSS 7-03 Javoříčko ko mp letně vyhořela základna po úderu blesku, rozhodlo se předsednictvo přispět na obnovu z účtu ČSS ve výši 5 000,- Kč. Obnos bude připsán na účet, zalo žený
Václavem Šuttou ze ZO ČSS 7-07 Ostrava:

1 500 155 329 / 0800
Další p říspěvky je mo žné zasílat na účet, zalo žený Vladimírem Liptákem ze ZO ČSS 3-05 Permon íci:

8 087 087 087 / 2400
Oba účty na pomoc Javoříčským jsou tímto členům ČSS, eventuálně dalším spřízněným osobám k d ispozici pro
další příspěvky.

4) K žádostem o udělování výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v posledním platném znění
Po konzultaci na MŽP, odboru zvláště chráněných částí přírody, sděluji, že žádosti o udělení výjimek
z citovaného zákona podle §10 na průzku mnou a výzku mnou činnost v jeskyních je nejúčinnější rovnou posílat
k ru kám Ing. Petra St loukala, vedoucího oddělení maloplošných zvláště chráněných území. Ač výjimky tohoto
typu má udělovat vláda ČR, tak v zhledem k dalším právním souvislostem a ke skutečnému stavu věcí a praktickému postupu zúřadování vyřizuje tato povolení z pověření vlády MŽP, a to právě uvedený odbor a tento jeho
pracovník. Tedy plná adresa je :
Mi nisterstvo ži votního prostředí
odbor zvláště chráněných částí přírody
Ing. Petr Stloukal
vedoucí oddělení mal opl ošných zvláště chráněných území
Vršovická 65
100 00 Praha 10
Přeju všem krásné léto.
Veronika Kopecká
sekretariát ČSS

