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O b ě ž n í k č. 106/2011 
A) Dne29. 4. 2011 se konalo 14. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Geršl, Piškula, Šimečková, Tásler, Záviška, Mokrý, Flek, Musil, Ouhrabka 
Omluveni: Jindra, Šebela  
Nedorazili: Doležal, Sirotek, Slavík, Wagner 

I. Sborník Speleofóra 2011 
• předsednictvo vzalo na vědomí výši celkových nákladů na sborník Speleofóra 2011 ve výši cel-

kem 161 756,- Kč 
• předsednictvo schválilo prodejní cenu výtisku 230,- Kč 

II. Speleofórum 2011 

• předsednictvo udělilo ceny Speleofóra: 

 cena za nevýznamnější objev členů ČSS v ČR: ZO ČSS 6-22 za objevy v jeskyni Okrouhlík 
 cena za nevýznamnější objev členů ČSS v zahraničí: ZO ČSS 6-14 za objevy propastí Nyx 

a Aither v Černé Hoře 
 zvláštní cena Speleofóra: účastníkům expedic na Špicberky za mimořádný přínos pro 

glaciospeleologii 

 cena za nejlepší výroční zprávu ZO ČSS za rok 2010 : ZO ČSS 6-28 

III. Ediční rada 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o svém konečném postoji k předsedání ediční 
radě - pokud se nikdo jiný nenajde, bude pokračovat 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Mokrého o své podpoře v předsedání ediční radě 
Geršlovi 

• předsednictvo schválilo členství Tomáše Mokrého v ediční radě a zánik účasti v ediční radě 
Zuzany Musilové 

IV. Příprava valné hromady 2012 

• předsednictvo pověřilo všechny členy předsednictva hledáním místa konání 
• termín konání bude oznámen v červnu 2011 včetně následujícího harmonogramu postupu 

V. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o uskutečnění a průběhu zasedání byra UIS, 
spojenou s inspekcí místa konání 16. mezinárodního speleologického kongresu v ČR 

• předsednictvo schválilo individuální členství: bří Sikorové, Andrzej Bryll, Rudolf Kopčil a pře-
chod na IČ Jiřího Maté 

• předsednictvo vzalo na vědomí oznámení o ukončení činnosti ZO ČSS 5-06 Orlické hory, ostatní 
rozhodne valná hromada ČSS 2012 

• předsednictvo pověřilo dozorčí sbor prověřit stav příslušnosti Milana Ježe do ZO ČSS 6-11 a sdě-
lit své konečné stanovisko k možnému porušení stanov ČSS v ZO ČSS 6-11 



B) Různé provozní přípodotky 

 

• pro jednou jen jedna jediná věc, a to stav majetku ČSS k 31. 12. 2010 tak, jak jej po předlo-
žení hospodářkou ČSS Barborou Šimečkovou schválilo předsednictvo ČSS v návaznosti na 
přechod na podvojné účetnictví: 

 

Celkový majetek ČSS se skládá z těchto položek: 

Prodejní zboží na skladě (v pořizovacích cenách)....................................585 272,90 Kč 
Majetek mimo SZS (převážně sekretariát)......................................................92 602,- Kč 
Materiál SZS stanice Morava (pouze za rok 2010).......................................203 882,- Kč 
Materiál SZS stanice Čechy (pouze za rok 2010)............................................53 806,- Kč 

Podle dohody je u SZS vyčíslen pouze majetek pořízený v r. 2010, protože ceny 
u starších nákupů by byly mnohdy těžko dohledatelné. Nově se budou již každým 
dalším rokem přírůstky evidovat včetně pořizovacích cen. 

 

Přeji krásné jaro a neutuchající lásky čas. 

Veronika 
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