ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/121/URA/ZAPIS/2012

O b ě ž n í k č. 113/2012
A)

Dne 12. 10. 2012 se konalo 21. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Různé
předsednictvo hlasováním schválilo:
 přesunutí jednání o úpravě bezpečnostní směrnice na nové předsednictvo po valné hromadě
2012
 doporučení příštímu zachovat pracovní komisi pro speleopotápění a její nefunkčnost řešit
personální obměnou
 doporučení příštímu též zachovat pracovní komisi a zjistit nové poměry v ozdravovně v Ostrově i v léčebně ve Vojtěchově

II. Valná hromada ČSS 2012
- ocenění udělená jak předsednictvem, tak posléze valnou hromadou budou osobně předávána
u příležitosti Speleofóra 2013
III. Návrhy na založení nových ZO ČSS
- návrh, zaslaný 9. 10. 2012 Oldřichem Štosem jr., byl stažen
- návrh, podaný některými současnými členy stávající ZO ČSS 4-04 Agricola a zaslaný 12. 10. 2012,
nesplňoval potřebné náležitosti a předsednictvo doporučilo doplnit podklady a dodat stanovisko
stávající ZO ČSS 4-04
IV. Návrhy na zrušení nečinných ZO ČSS
- předsednictvo doporučilo valné hromadě:
 ZO ČSS 1-07: vyžádat vysvětlení příslušného delegáta - delegát se nedostavil
 ZO ČSS 3-03: vyžádat vysvětlení příslušného delegáta - delegát Karel Jindra podal vysvětlení (viz
zápis z jednání valné hromady)
 ZO ČSS 5-06: přijmout jejich „sebezrušení“ a vyloučit je ze struktury ČSS
 ZO ČSS 6-30: hledat členy nové, zatím vyloučení ze struktury ČSS nenavrhlo
 ZO ČSS 7-03: Šimečková se zaručila o doplnění chybějících náležitostí
 ZO ČSS 7-11: vyžádat vysvětlení příslušného delegáta - delegát se nedostavil
 ZO ČSS 7-13: vyloučit ze struktury ČSS
V. Různé
- předsednictvo hlasováním schválilo návrh Šebely na udělení čestného členství in memoriam Radomilu Matýskovi (7-07)

B)

Dne 13. 10. 2012 se konalo 1. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Mokrý, Šanda, Šimečková, Záviška, Koutecký, Ouhrabka
Omluveni: Flek
Hosté: Geršl, Doležal, Musil
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I.
-

-

Volba funkcionářů
předsednictvo hlasováním schválilo:
 místopředseda ČSS: Marek Audy
 hospodářka ČSS: Barbora Šimečková
 předseda ediční rady Milan Geršl (zůstává ve funkci)
dozorčí sbor hlasováním schválil:
 předseda dozorčího sboru ČSS: Jan Flek

II. Speleofórum 2013
- předsednictvo hlasováním schválilo:
 termín konání Speleofóra 2013: 19. - 21. 4. 2013
 uzávěrka příspěvků 15. 12. 2012
- předsednictvo pověřilo ediční radu přípravou nabídky na sazbu a tisk sborníku

C)

Různé provozní přípodotky

Opakování je matkou moudrosti, tedy znovu připomínám to, co byste si mohli uvědomit bez dlouhého přemýšlení:


na www.speleo.cz máme kromě informací pro veřejnost i naše vnitřní stránky, kam se dostanete po přihlášení svým osobním uživatelským jménem a heslem;



do veřejně přístupných dokumentů vyvěšuji i tyto oběžníky, jsou na adrese:
http://www.speleo.cz/article.asp?nArticleID=22&nDepartmentID=209&nLanguageID=1



zrovna tak je veřejně přístupný i zápis jak z minulé valné hromady 2008, tak i originální
(s podpisy členů příslušných komisí) z té nejnovější ze Žacléře 2012 na adrese:
http://www.speleo.cz/article.asp?nDepartmentID=209&nArticleID=777&nLanguageID=1



pro jistotu v příloze tohoto oběžníku najdete výňatek ze zápisu - Usnesení valné hromady
ČSS 2012



upravený Organizační řád ČSS je již vyvěšen a sem jej nepřikládám - můžete si jej bez dalších
složitostí běžně stáhnout z adresy:
http://www.speleo.cz/Article.asp?nDepartmentID=241&nArticleID=18&nLanguageID=1



zprávu o činnosti ČSS za období 2008 - 2012 nyní dokončuji a stejně, jako v roce 2008, ji každá skupina dostane v originálním tisku do své knihovničky a posléze vyjde i ve Speleu (vydáním v našem časopise nenahrazuje ze zákona vydání zprávy o činnosti jako takové, proto je
pro úřad potřeba mít tuto zprávu jako samostatný tisk bez „ukrytí“ za číslo časopisu)

Přeji pokud možná veselý podzim, i když je mlha a nepříjemno - jistě si najdete způsob, jak se s nečasem vyrovnat.

Veronika
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Usnesení valné hromady ČSS 2012


Valná hromada ČSS schválila přednesenou zprávu o činnosti 2008-2012.



Valná hromada ČSS uděluje absolutorium odstupujícímu předsednictvu ČSS.



Valná hromada ČSS pověřuje předsednictvo ČSS sledováním grantové agendy a výzev.



Valná hromada ČSS schválila doplnění organizačního řádu čl. IV. nově o bod č. 2
Změna formy členství ve znění: O změně formy členství rozhoduje příslušný orgán
organizačních jednotek nebo příslušný orgán ČSS na žádost člena ČSS. Ostatní body
článku IV. se přečíslují.



Valná hromada ČSS potvrdila dosavadní strukturu odvodů z členských příspěvků.



Valná hromada ČSS udělila čestné členství Jiřímu Hovorkovi, Janu Himmelovi, Pavlu
Bosákovi, Jaroslavu Hromasovi, Davidu Havlíčkovi, Svatopluku Cigánkovi a Radomilu Matýskovi in memoriam.



Valná hromada ČSS udělila medaili za zásluhy Pavlu Vašíkovi, Jiřímu Urbanovi, Josefu Pokornému a Miloslavu Sedláčkovi.



Valná hromada ČSS schválila změnu čl. IV OŘ, nové znění bodu 3.: „Zánik členství
pro neplacení členských příspěvků - u forem členství vyžadujících placení členských
příspěvků toto automaticky zaniká neuhrazením členského příspěvku na příslušný
rok, a to nejpozději ke dni ukončení platnosti vydané členské průkazky.“



Valná hromada ČSS schválila změnu pojmenování redakční rady na ediční v celém
organizačním řádu ČSS.



Valná hromada ČSS schválila úpravu čl. III OŘ odst. 16 vypuštěním „… je členem
předsednictva… „ a místo toho se vkládá „… je členem ČSS, je jmenován a odvoláván
předsednictvem ČSS. Zodpovídá předsednictvu za ediční činnost ČSS.“.



Valná hromada ČSS schválila sjednocení konání Speleofóra a valné hromady do jednoho termínu.



Valná hromada ČSS schválila změnu termínů pro odevzdání zprávy o činnosti a odvodů členských příspěvků z 31. 3. na 28. 2. příslušného roku. Tím se ruší bod 5. článku III. OŘ ČSS.



Valná hromada ČSS schválila vyloučení ZO ČSS 5-06 Orlické hory a ZO ČSS 7-13
Hajcman z organizační struktury ČSS.



Valná hromada bere na vědomí doporučení předsednictva pro ZO ČSS 6-30 AGGA
Ivančice k doplnění počtu členů na minimální počet.



Valná hromada ČSS uložila předsednictvu ČSS reagovat na změny Občanského zákoníku.



Valná hromada ČSS potvrdila výsledky korespondenčního hlasování o zahrnutí ZO
ČSS 1-09 Niphargus do organizační struktury ČSS.



Valná hromada ČSS potvrdila výsledky korespondenčního hlasování o úpravě OŘ
ČSS ohledně formátu zasílaných dokumentů ze ZO ČSS.
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Valná hromada ČSS schválila pověření předsednictva ČSS zdokonalením systému
odborného vzdělávání.



Valná hromada ČSS schválila delegátem do UIS Pavla Bosáka a náhradníka Zdeňka
Motyčku a jejich případné kandidatury do orgánů UIS.



Valná hromada ČSS zvolila novým předsedou ČSS Zdeňka Motyčku.



Valná hromada ČSS zvolila nové předsednictvo ve složení Marek Audy, Barbora
Šimečková, Jaroslav Šanda, Tomáš Mokrý, Radim Brom, Mojmír Záviška, náhradníci
Filip Doležal a Michal Piškula.



Valná hromada ČSS zvolila nový dozorčí sbor ve složení Vratislav Ouhrabka, Bohuslav Koutecký, Jan Flek, náhradník Franci Musil.

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

