ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/61/URA/ZAPIS/2014

O b ě ž n í k č. 121/2014
A)

Dne 25. 4. 2014 se konalo 9. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Ceny předsednictva Speleofóra 2014
předsednictvo hlasováním schválilo:

•
•
•
•

nejvýznamnější objev členů ČSS v ČR: ZO ČSS 6-20 Moravský kras za objev jeskyně Matalova Vymodlená
nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí: ZO ČSS 6-17 Topas za objevy v jeskyni Pola
zvláštní cena předsednictva: ZO ČSS 1-10 Speleoaquanaut za spojení jeskyní Bue Marino
a Su Molente
nejlepší zpráva o činnosti za rok 2013: ZO ČSS 1-08 Týnčany

II. Nový Občanský zákoník
-

předsednictvo vzalo na vědomí:
•

•
•
-

informaci Motyčky o důsledcích nového OZ, které se dotýkají i ČSS, a jeho návrh svolat mimořádnou valnou hromadu ČSS, která by se zabývala výhradně nezbytnými úpravami stanov
ČSS tak, aby byly v souladu s novým OZ
upozornění Šimečkové na problém s evidencí sídel ZO ve spolkovém rejstříku; po právní konzultaci budou ZO ČSS obeslány zvláštním oběžníkem
podnět velitele SZS ČSS stanice Čechy Nováka o vyřešení odpovědnosti průvodců exkurzí
v souvislosti s platností nového OZ

předsednictvo hlasováním schválilo termín a místo konání mimořádné valné hromady 24. 4. 2015
v KD Sloup k úpravě stanov a organizačního řádu do souladu s novým OZ
•

Pravděpodobný harmonogram (bude upřesněn v červnu):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

do červnového zasedání bude připraven koncept úprav stanov ČSS
během léta proběhne diskuse v předsednictvu a připraví se úpravy navazujících dokumentů
v září budou podklady rozeslána klubům
ZO ČSS budou muset zareagovat do listopadu proto, aby
po prosincovém zasedání předsednictvo zpracovalo souhrn klubových připomínek, které
v lednu půjdou zpět na ZO ČSS
v pátek před Speleofórem 2015 se bude tato mimořádná valná hromada KONAT

III. Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS
-

předsednictvo vzalo na vědomí:
•
•

informaci Broma o aktuálním stavu ankety
informaci Wagnera o postupu úprav příslušného dokumentu, v němž oddělili speleoalpinismus od pracovního lezení, a o vlastní anketě TK o zájmu o pracovní lezení
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IV. Různé
-

předsednictvo hlasováním schválilo:
•
•

upgrade webových stránek ČSS a implementaci nezbytných nástrojů zejména v e-stánku do
maximální výše 75 tis. Kč
obnovené individuální členství Kamily Matějíčkové a Pavla Sladkovského, dále nové individuální členy Jiřího Zubeka, Lukáše Křivánka, Viktora Suchánka, Marie Ševčíkové
Příští zasedání se koná 25. 6. 2014 v 930 v sídle ČSS v Praze.

B)

Různé provozní přípodotky

Prosím - VNÍMEJTE!
Opakuji, kdo jste to v textu nepostřehl: bude se konat MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA kvůli
vypořádání se s novým OZ, takže prosím DELEGÁTY klubů do střehu!
Připomínám, půjde o soulad stanov ČSS apod. s novým OZ, takže nic kolem vyznamenávání, restrukturalizace skupin apod. nepřichází na jednání do úvahy.

Pěkné léto s objevy a bez katastrof.
Veronika
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