ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/64/URA/ZAPIS/2015

O b ě ž n í k č. 126/2015
A)

Dne 23. 4. 2015 se konalo 14. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Doležal, Mokrý, Šimečková, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka
I.

Nový Občanský zákoník - příprava nových stanov a organizačního řádu

•

předsednictvo hlasováním schválilo poslední připomínky, které budou předloženy valné hromadě
v rámci bodu schvalování aktuálně zaslaných připomínek předsedajícímu valné hromady:

•
•
•
•
•

doplnit do organizačního řádu možnost přidělení názvu ZO v případě, že si jej sama neurčí schváleno
doplnit do stanov „valná hromada může rozhodnout o záležitosti nezařazené na program valné hromady rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných delegátů“ - schváleno
přejmenovat bod stanov „Další složky“ na „Speleologická záchranná služba“ - schváleno
doplnění slůvka „buď“ v bodě týkajícím se schvalování členství - schváleno
do organizačního řádu namísto „viz stanovy“ napsat „upravují stanovy ČSS“ - schváleno
doplnit do OŘ čl. IV. bod 9. slova „včetně elektronické“ - schváleno
opravit výraz „redakční rada „ na „ediční rada „ dle usnesení VH 2012 - schváleno

•

schválilo podání návrhů valné hromadě na organizační změny ve struktuře ČSS:

•
•

 vznik ZO 4-05 Goethe (korespondenčně schválena v r. 2013) a ZO 6-14 Suchý žleb (zatím
nemá IČ)
 zrušení ZO 4-04 Agricola a ZO 6-30 AGGA Ivančice pro nulový počet jejich členů a nulovou aktivitu
 zrušení ZO 7-07 Ostrava na základě jejich vlastního rozhodnutí
II. Speleofórum 2015
•

předsednictvo hlasováním schválilo ceny předsednictva:
 objev členů ČSS v ČR: ZO ČSS 6-01 Býčí skála za objevy v Hlinitých síních jeskyně Býčí skála
 objev členů ČSS v zahraničí: projekt Kanin za objevy v Izviru Boka
 zvláštní cena Speleofóra: neudělena
 nejlepší výroční zpráva: ZO ČSS 7-01 Orcus

III. Různé
•

předsednictvo hlasováním schválilo:
•
•

•

návrh předsedy ediční rady ocenit práci Jiřiny Novotné a Milana Geršla při sestavování sborníku SPF 2015
souhlas s připojením se k aktivitě vyhlásit rok 2021 mezinárodním rokem krasu a jeskyní
UNESCO

předsednictvo vzalo na vědomí:
•

informaci Marka Audyho o důvodu jeho rezignace na působení v ediční radě

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
měst.pob. 110 00 Praha 1

IČO: 103811
č.ú.1928554339

•

informaci Závišky o oslavách 50 let výročí Petrbokova memoriálu a hlasováním schválilo možnost použít zbylé „Petrbokovy medaile“ pro ocenění účastníků letošního memoriálu

•

informaci Broma o možnosti případně podle zájmu připravit kurz účetnictví a o dokončování
vzdělávacího řádu ČSS

Příští zasedání se koná 10. 6. 2015 v 930 v sídle ČSS v Praze.

B)

Různé provozní přípodotky

Dokumenty, vzešlé z jednání mimořádné valné hromady ČSS budou neprodleně vyvěšeny na stránkách www.speleo.cz.

Hezké jaro.
Veronika
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