ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

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

č.j. CSS/64/URA/ZAPIS/2018

Praha, 22. 3. 2018

O b ě ž n í k č. 140/2018
A)

Dne 13. 3. 2018 se konalo 5. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Audy, Doležal, Láník, Mokrý, Motyčka, Záviška, Koutecký, Flek, Geršl
Omluveni: Brom, Ouhrabka
Host: Matuška
I.

Příprava Speleofóra 2018
•

schválené vstupné na Speleofórum 2018:
o nečlenové: 250,- Kč
o členové ČSS: 190,- Kč
o důchodci: 100,- Kč

termín konání 20. - 22. 4. 2018
místo konání Sloup v Moravském krasu
pořadatel ZO ČSS 6-16 Tartaros

II. Otázky k vedení seznamu členů ČSS s ohledem na legislativu o ochraně osobních údajů
•

předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace Motyčky, který stručně okomentoval rozpracovanou analýzu AK Fiala, Tejkal a partneři::
o

ve všech případech se zatím konstatuje, že veškeré dosavadní počínání ČSS je ve smyslu stávající i očekávané legislativy zcela zákonné

o

na základě konečného dokumentu, obsahující závěry AK, se budou poté připravovat návrhy na úpravu organizačního řádu ČSS z podnětu předsednictva, určené k letošnímu
korespondenčnímu hlasování základními organizacemi ČSS

III. Změna velitele SZS ČSS, stanice Morava

•

předsednictvo vzalo na vědomí jmenování nového velitele SZS ČSS, stanice Morava, Libora Ma-

tušku; zástupcem je Sebastian Kovačič

•

předsednictvo vzalo na vědomí informace Audyho a Matušky o zápůjčce dvou stanic podzemního komunikačního zařízení Nicola spolupracující HZS JmK, dále o přípravě aktualizace celkové Dohody o plánované pomoci na vyžádání s GŘ HZS a o přípravě účasti na školení francouzské obdoby SZS v Pyrenejích, jehož by se opět měli zúčastnit jak vybraní členové SZS ČSS
z obou stanic, tak i hasiči z HZS JmK

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz
datová schránka: vrv6ja4

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

IČO: 103811
č.ú.1928554339/0800

IV. Různé
•

předsednictvo hlasováním schválilo udělení medaile za zásluhy ve speleologii Martinu Mandelovi (ZO ČSS 1-11 Barrandien) za dlouhodobou, náročnou a stále hodnotnější filmovou dokumentaci průzkumné a výzkumné činnosti ZO, jakož i za pořizování záznamu, střih, komentář, zdokonalování záznamové techniky, osvětlování a i za samotnou velice významnou
bada-telskou práci ve skupině zejména při bádání na Dolném vrchu (Slovensko); medaile
bude pře-dána u příležitosti konání Speleofóra 2018

•

předsednictvo hlasováním schválilo účetní závěrku hlavního spolku za rok 2017

•

předsednictvo vzalo na vědomí:
o

příprava výpovědi smlouvy s PayU a sjednání platební bránu u České spořitelny

o

příprava oslav 40. výročí založení ČSS, jejímiž součástmi bude výstava v Okresním muzeu Blanska v létě 2019, na niž bude navazovat říjnová oslava v terénu; součástí výstavy
bude i propagační film o poslání ČSS, doplněný filmovými sestřihy z historie ČSS

Příští zasedání se koná v pátek 20. 4. 2018 v salonku hotelu Stará škola ve Sloupu.
B)

Různé provozní přípodotky

Uvidíme se na Speleofóru - nezapomeňte si tam u mne vyzvedávat své letošní skupinové sborníky!
Veronika
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