ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/14/URA/ZAPIS/2013

O b ě ž n í k č. 115/2013
A)

Dne 31. 1. 2013 se konalo 3. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Podnět komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

-

předsednictvo se znova podrobně zabývalo rozpravou nad návrhem úprav bezpečnostní směrnice
ČSS, čeká se na vyjádření právníka

II. Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS
-

práce trvá, diskuse probíhala o míře otevřenosti kursů vůči nečlenům ČSS: neměly by se stát záminkou pro exkluzivní exkurze jednorázových zvědavců, pořádány by měly být téměř výlučně
pro členy ČSS

III. Anglická verze knihy Podzemí neznámé
-

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Audyho, že kniha bude do konce února připravena
k překladu; některé kapitoly budou aktualizovány ke konci roku 2012, podtitul bude zmiňovat 35
let existence ČSS; o rozpočtu a nákladu bude rozhodnuto na příštím zasedání

IV. Sborník Speleofóra 2013
-

předsednictvo hlasováním schválilo návrh rozpočtu sborníku

V. Návrh na novou ZO ČSS
‐

předsednictvo hlasováním schválilo uspořádání korespondenčního hlasování stávajících ZO ČSS
o dočasném zahrnutí skupiny Oldřicha Štose ml. do struktury ČSS s odkazem na pozdější konečné
schválení řádnou valnou hromadou ČSS; termín uzavření hlasování byl určen na 31. 3. 2013,
provedeno bude písemně

VI. 16. ICS
-

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu příprav; k 31. 1. 2013 bylo přihlášeno 723
účastníků a zhruba 315 příspěvků
Příští zasedání se koná 19. 4. 2013 v 930 v salonku hotelu Stará škola ve Sloupě.

B)

Různé provozní přípodotky

Jsem s neustálým připomínáním čehokoliv otravná, ale není jiné cesty, ČILI OPĚT A ZAS
PŘIPOMÍNÁM nové termíny odevzdávání odvodů do společné pokladny ČSS, zápisů z výročních
členských schůzí a zpráv o činnosti za předešlý rok!

Tímto termínem je společně 28. 2. příslušného roku
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Cituji usnesení valné hromady ČSS:

5.

Zpráva o činnosti ZO vypracovává se za kalendářní rok a musí obsahovat tyto samostatně oddělitelné složky:
a)
b)
c)
d)

zápis z výroční členské schůze se schválením zprávy o činnosti za kalendářní rok
zprávu o stavu členské základny s přehledem placení odvodů z členských příspěvků
zprávu o činnosti za kalendářní rok
závěrečnou nebo dílčí zprávu/vy o dokumentaci a o výsledcích ukončené průzkumné a výzkumné činnosti nebo její etapy

Zpráva musí být odevzdána na sekretariát nejpozději do 28. 2. následujícího roku. Zpráva se odevzdává v písemné i v elektronické podobě. Elektronická podoba musí být v běžně používaných
formátech (nejlépe ve formátu .PDF) a její členění musí odpovídat písemné formě.
6.

Odeslání odvodů z členských příspěvků - odvody z členských příspěvků musí být odeslány na
účet ČSS nejpozději do 28. 2. příslušného roku, společně se seznamem platících členů.

A ještě jedno připomenutí - kromě obvyklých cen budou na Speleofóru předsednictvem oceňovány
i výroční zprávy ZO za minulý rok! Zprávy musí být elektronicky i písemně zaslány na sekretariát
včas (viz výše) a hodnocena je vždy jak odborná, tak i formální úroveň! Jde o cenu finančního charakteru, tak se tužte.

Hezké brzké jaro, svišti už sviští z nor!

Veronika
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