
  

  
 
 
      
 
 

 
č.j. 215/2006 

O b ě ž n í k č. 85/2006  
 
I. Dne 12. 12. 2006 se konalo 12. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS, které se 
shodlo na následujících závě rech: 
 
Přítomni : Motyčka, Ouhrabka, Geršl, Šebela, Tásler,  Záviška, Otava, Flek, Beneš, Vlčková, Kučera 
 

2. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o postupu záležitosti s pozemky ČSS: 

• podání žádosti o vklad čeká na podpis smlouvy od 7-01 Orcusu 

• pro 1-05 Geospeleos (k. ú. Bubovice) je podána žádost, Fond pozemků ZCHÚ ji př ijal 
a zpracovává 

• pro 1-02 Tetín př išla od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nejednoznačná 
odpověď 

Předsednictvo pověřilo Vlčkovou konzultací s právničku a dalším pokračování v jednání 

3. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Beneše o stavu zápisů do elektronické knihovny: 

• z důvodu vzniku duplicitních záznamů bude v zápisech pokračovat pouze Novotná, další 
postup bude upřesněn po ukončení a následné schůzce 

Předsednictvo pověřilo Vlčkovou uspořádáním schůzky k dalšímu postupu 

4. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o: 

• pracovní schůzce k dalšími postupu na JESO v souladu s platnou Dohodou o spolupráci 
mezi ČSS a AOPK ČR 

• informaci o stěhování AOPK ČR v dubnu 2008 a z toho vyplývající nutnost řešit v r. 2007 
nové sídlo ČSS 

Předsednictvo pověřilo Motyčku pokračováním na přípravě  JESO a Vlčkovou sledováním 
situace se stěhováním AOPK ČR 

5. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu přípravy Speleofóra 2007: 

• 1. cirkulář publikován 

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla: 

• o stavu přípravy sborníku Speleofóra 2007 

• je nutné rozsáhlé přílohy zasílat na CD, a to : 

� KRAS 2007: Milan Geršl, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno 

� SPELEOFORUM 2007: Jiř ina Novotná, Bukovník - novostavba, 342 01 Sušice 

• veškeré další podrobnosti ohledně sborníku se řeší s ediční radou na redakce@speleo.cz 

• o výsledcích výběrového řízení - bude využito nabídky pro sazbu fy Trigia Brno, pro tisk 
D+H Veverská Bitýška; celková cena tisku sborníku by se měla vejít do 75 tis. Kč 
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Předsednictvo schválilo hlasováním 20 ks sborníku do reprefondu ČSS a potvrdilo posky-
tování autorských výtisků po jednom výtisku každému z autorů včetně fotografií 

6. Předsednictvo vzalo na vědomí informace náčelníka Šebely o SZS ČSS: 

• stručně potvrdil ukončení reorganizace SZS ČSS 

• upřesnil financování SZS a stav výstroje 

• připomněl 25 let výroč í založení SZS ČSS na podzim roku 2007; př i této příležitosti bude 
dne 20. 10. 2007 uspořádáno velké cvičení SZS ČSS a uspořádáno setkání současných i bý-
valých členů SZS ČSS 

• informoval o přípravě nového znění generální smlouvy s GŘ HZS ohledně zahrnutí SZS 
ČSS mezi ostatní složky IZS v důsledku reorganizace SZS ČSS 

• informoval o stavu připravované publikace Zdravotnického minima, kterou je nutno ještě 
doplnit, a tedy její vydání odložit 

• požádal o schválení mimořádného příspěvku na dovybavení osobní výstroje každého zá-
chranáře 

Předsednictvo podrobně  projednalo a schválilo hlasováním mimořádný jednorázový pří-
spěvek na nákup osobního vybavení členů SZS ČSS ve výši 2 tis. Kč pro každého člena 
SZS ČSS 

 Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o blížícím se 30. výročí založení ČSS 
a jeho návrhu na: 

• vydání příležitostn0 publikace, obsahující souhrnné informace o dění ve společnosti během 
30ti let, a to jak česky, tak anglicky 

• doprovodné akce: výstava, 4. mezinárodní setkání v Moravském krasu 

Předsednictvo projednalo a schválilo konání oslav 30. výročí založení ČSS na podzim roku 
2008, spojené s konání valné hromady (předběžný termín konání 11. 10. 2008); formy 
oslav budou dále upřesněny 

13. Předsednictvo projednalo a schválilo v různém: 

• individuální členství Jaroslava Bartoše z Mariánských Lázní 

• nový tvar členského průkazu 

• na návrh předsedy ediční rady vyřazení Víta Baldíka  

Předsednictvo projednalo dopis Ladislava Slezáka ohledně  památníčku zemřelým jes-
kyňářům, záměr podpořilo a pověřilo Fleka příslušným jednáním se Správou CHKO Mo-
ravský kras k výběru lokality a další dohodě o podobě památníčku. 

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o konání 13th International Cave Bear 
Symposium a projednalo a schválilo podíl ČSS na jeho organizaci. 

Předsednictvo vzalo na vědomí: 

• informaci Ouhrabky o zákonném odsunutí platnosti novely zákona o účetnictví: klubům je 
povinnost zavést podvojné účetnictví odložena 

• informaci Vlčkové o zánicích členství v důsledku neplacení členských příspěvků 

• informaci Fleka o převzetí Výpustku v MK Správou jeskyní jako čtrnácté zpřístupněné jes-
kyně  

• informaci Geršla o definitivním složení ediční rady: Bosák, Geršl, Novotná, Otava, Blažek, 
Přibil, Vít, Polák 



  

 


