ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/151/URA/ZAPIS/2012

O b ě ž n í k č. 114/2012
A)

Dne 12. 12. 2012 se konalo 2. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Flek, Mokrý, Šanda, Šimečková, Záviška, Koutecký, Ouhrabka
Omluveni: Geršl
Hosté: Doležal, Sirotek, Slavík, Šebela
I.

Podnět komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

-

předsednictvo pověřilo komisi pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou přepracováním svého
pracovního materiálu ze dne 27. 6. 2012 k návrhu úprav bezpečnostní směrnice ČSS (viz oběžník
komise členstvu ČSS ze dne 7. 5. 2012)

II. Existence pracovní komise pro speleopotápění
-

předsednictvo pověřilo Sirotka obesláním ZO ČSS, které zahrnují do své činnosti speleopotápění, na
základě jejich odpovědí sestavit nové obsazení pracovní komise a předložit úpravu jejího statutu
předsednictvu

III. Existence pracovní komise pro speleoterapii
-

předsednictvo vzalo na vědomí stávající situaci v činnosti komise a bude pokračovat zjišťování skutečných poměrů v léčebně ve Vojtěchově

IV. Návrhy na nové ZO ČSS
-

předsednictvo vzalo na vědomí, že namísto zamítnutých návrhů nebyly dodány žádné opravené ani
nové

V. Úkoly uložené valnou hromadou ČSS 2012
‐

předsednictvo vzalo na vědomí, že zpráva o činnosti ČSS za období 2008 - 2012 stále nemůže být publikována, protože chybí slíbené dodatky, a poté předsednictvo schválilo její vydání v lednu 2013;
zpráva bude jednak vydána včetně dokumentů VH 2012 (zápis, usnesení, hlasovací protokol, prezenční listiny atd.) pro jednotlivé stávající ZO ČSS, jednak bude bez těchto podrobných dokumentů vydána v časopise Speleo

‐

předsednictvo pověřilo Motyčku projednáním úkolu sledování grantových agend a výzev s editorkou Spelea Novotnou

‐

předsednictvo pověřilo dozorčí sbor kontrolou již provedených a publikovaných oprav organizačního řádu ČSS

‐

předsednictvo vzalo na vědomí záměr vytvořit systém odborného speleologického vzdělávání členstva ČSS, jak jej prezentoval Radim Brom, a poté předsednictvo pověřilo Broma prací na konceptu
vzdělávacího systému

VI. Různé
-

předsednictvo hlasováním schválilo použití předloženého tvaru specifického loga pro ZO ČSS 6-18
Cunicunulus

-

předsednictvo hlasováním odmítlo návrh smlouvy o spolupráci se Seznamem.cz
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-

předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o stavu příprav 16. mezinárodního speleologického kongresu

-

předsednictvo pověřilo přípravou vydání brožury o činnosti ČSS ediční radu s využitím podkladu
zprávy o činnosti ČSS za období 2008 - 2012

-

předsednictvo pověřilo přípravou anglické mutace knihy Podzemí neznámé a její ediční úpravou
Marka Audyho

-

předsednictvo hlasováním schválilo uskutečnění sedmi před a pokongresových exkurzí v rámci 16.
ICS na území ČR pod hlavičkou ČSS

Příští zasedání se koná 31. 1. 2013 v 930 v zasedací místnosti ČSS v Praze.
B)

Různé provozní přípodotky

Jsem s neustálým připomínáním čehokoliv otravná, ale není jiné cesty: tentokrát jde o 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
V minulém oběžníku máte přiloženo usnesení valné hromady ČSS, vzápětí po něm byl publikován
upravený organizační řád ČSS - tedy prosím, vnímejte a užívejte svých moudrých hlaviček zplna
hrdla.
Cituji:
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.

Přeji krásné svátky, uznalého ježíška, zdraví a radost v roce 2013, který bude zvláštní tím, že bude
prvním po konci světa :-)))
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