ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5

č.j. CSS/81/URA/ZAPIS/2017

Praha, 28. 4. 2017

O b ě ž n í k č. 136/2017
A)

Dne 20. 4. 2017 se konalo 24. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Příprava konání další řádné valné hromady ČSS
•

předsednictvo uzavřelo přípravu valné hromady, která se konala bezprostředně druhý den po
tomto zasedání

II. Speleofórum 2017
•

předsednictvo hlasováním schválilo ceny Speleofóra 2017, udělované předsednictvem:
 objev v ČR: za objevy v Hranické propasti ZO ČSS 7-02 Hranický kras
 objev v zahraničí: za objevy v Číně členům Expedice Shaanxi 2016
 zvláštní cena: za enormní úsilí při znovuotevření Šachty za Evropou a Indií ZO ČSS 625 Pustý žleb a spolupracovníkům
 nejlepší zpráva o činnosti za uplynulý rok: ZO ČSS 5-01 Bozkov

III. Pojištění instruktorů a členů ČSS
•

předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci Broma o stavu jednání s pojišťovnami; problémy jsou prakticky tytéž jako v případě hledání pojišťovny pro účely XVI. ICS v Brně 2013

•

zatím se jako dosud jediné rozumné řešení se stále jeví uzavírání individuálních pojistek; jde
jednak o pojištění instruktorů vzdělávacích kursů ČSS a jednak členů ČSS při vedení exkurzí

IV. Různé
•

předsednictvo vzalo na vědomí trvající snahu ZO ČSS 1-05 Geospeleos získat do vlastnictví i budovu na pozemku v Bubovicích - přes některé jiné úvahy skutečně jedinou možností je odkup

•

předsednictvo vzalo na vědomí, že zažitá zkratka ve formě „ZO ČSS x-xx yyyyyyy“ sice neodpovídá platnému názvu v rejstříku, pokud by měla být považována za ZKRÁCENÝ NÁZEV,
nicméně v běžném kontaktu je i nadále možno ji užívat jako logické a dlouhodobě zavedené
KRÁTKÉ OZNAČENÍ SKUPINY

•

předsednictvo vzalo na vědomí dokončení rozpracovaných zápisů pobočných spolků do veřejného rejstříku; Brom předal zkontrolované dokumenty ZO ČSS 6-05 a ZO ČSS 6-09 k podání na
rejstřík

•

předsednictvo vzalo na vědomí sdělení náčelníka SZS ČSS o stavu stanic a jejich výbavě a pozvánku na slavnostní otevření nové společné základny JSDH Rudice a SZS ČSS, stanice Morava

•

předsednictvo hlasováním schválilo udělení medailí za zásluhy Karlu Kučerovi a Liboru Benešovi
ze SZS ČSS - budou předány u příležitosti otevření zmíněné základny
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•

předsednictvo vzalo na vědomí sdělení Wagnera o založení Nadace československého dobrodružství, která rovnou začala organizací celého Muzea dobrodružství, které bude umístěno
v Ostravě

•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Bosáka o přípravách kongresu UIS, kde budou obdobně jako v ČSS probíhat jak volby orgánů, tak obnova dokumentů UIS - valná hromada ČSS
bude volit národního delegáta a jeho zástupce za ČSS

Příští zasedání se koná v pátek 21. 4. 2017 po ukončení valné hromady ČSS v sále
Kulturního domu ve Sloupu.
B)

Dne 21. 4. 2017 se konalo 1. zasedání nově zvoleného předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Rozdělení funkcí nového předsednictva a drobné provozní poznámky
•

funkci místopředsedy přijal Zdeněk Motyčka, funkci hospodáře Radim Brom

•

dozorčí sbor si zvolil za svého předsedu Bohuslava Kouteckého

•

zpracování Zprávy o činnosti ČSS proběhne na třech úrovních:
 kompletní text, upravený po jednání valného hromady, bude vytištěn, svázán (do spirály) a jednak v 5 ks uložen v archivu ČSS, jednak rozeslán všem ZO ČSS - tímto zpracováním předsednictvo pověřilo Vlčkovou
 předsednictvo pověřilo ediční radu redakčním zkrácením pro potřeby zveřejnění v nejbližším Speleu
 předsednictvo pověřilo ediční radu realizací brožurky pro kongres UIS

Příští zasedání se koná ve středu 14. 6. 2017 v 930 v sídle ČSS v Praze.
C)

Různé provozní přípodotky

Vážené členstvo,
pokud jste nepostřehli konání valné hromady ČSS a volbu nového předsednictva a dozorčího sboru,
tak zde jsou výsledky:
předseda ČSS
místopředseda
hospodář
člen předsednictva
člen předsednictva
člen předsednictva
člen předsednictva
náhradník předsednictva
předseda dozorčího sboru
člen dozorčího sboru
člen dozorčího sboru
náhradník dozorčího sboru

předsednictvo
Marek Audy
Zdeněk Motyčka
Radim Brom
Filip Doležal
Libor Láník
Tomáš Mokrý
Mojmír Záviška
Jan Lenart
dozorčí sbor
Bohuslav Koutecký
Jan Flek
Vratislav Ouhrabka
Lukáš Falteisek

ZO ČSS 6-17 Topas
ZO ČSS 6-25 Pustý žleb
ZO ČSS 1-08 Speleoklub Týnčany
ZO ČSS 6-16 Tartaros
ZO ČSS 6-17 Topas
ZO ČSS 6-25 Pustý žleb
ZO ČSS 1-11 Barrandien
ZO ČSS 7-01 Orcus
ZO ČSS 6-19 Plánivy
ZO ČSS 6-21 Myotis
ZO ČSS 5-01 Bozkov
ZO ČSS 1-02 Tetín

Máme nové předsednictvo a dozorčí sbor - jinak nic nového pod sluncem, ať nám svítí a je krásně.
Veronika
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