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Praha, 3. 10. 2016

O b ě ž n í k č. 133/2016
A)

Dne 16. 6. 2016 se konalo 20. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Metodický pokyn k dokumentům k zápisu z VČS
•

předsednictvo vzalo na vědomí Bromův návrh pokynu v podrobnějším členění do tří pokynů
s vlastními přílohami s tím, že definitivní tvar bude schvalován na prosincovém zasedání

•

předsednictvo vzalo na vědomí Motyčkovu doprovodnou informaci o souběžném vývoji příslušného webového rozhraní pro www.speleo.cz, které systematicky zprostředkuje speciálním
formulářem přeposlání všech vyžadovaných dokumentů od ZO ČSS na sekretariát ČSS

II. Zařazení sborníku Speleofóra do databáze SCOPUS
•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o aktuálním stavu řešení záměru: hledá se
vhodný redakční systém pro to, aby bylo možno přistupovat do recenzované části sborníku
z internetu, jakož vkládat a redigovat autorské příspěvky

III. Aktualizace stavu zápisu pobočných spolků ve veřejném rejstříku
•

předsednictvo vzalo na vědomí následné oslovení sekretariátem všech ZO ČSS se žádostí o vlastní individuální kontrolu stavu zápisu ZO ve veřejném rejstříku

IV. Příprava sborníku Speleofóra 2017
•

předsednictvo schválilo hlasováním obvyklé datum pro uzávěrku příspěvků 15. 12. 2016

V. Příprava konání další řádné valné hromady ČSS
•

předsednictvo projednalo další postup přípravy:
 termín: 21. 4. 2017
 místo: Sloup v Moravském krasu
 harmonogram:
• zpracování dodaných návrhů předsednictvem na prosincovém zasedání
k novoročnímu rozeslání ZO ČSS
• určení delegátů v zápisech z VČS z počátku roku 2017
• bezpodmínečně dodržet termín dodání zpráv o činnosti za rok 2016 do 28. 2. 2017
včetně zaslání elektronické verze (nebude čas na urgence ani na ex post skenování
a adjustace pouze písemných výtvorů)
 registrace účastníků: 800 - 900

VI. Různé
•
•

předsednictvo schválilo hlasováním nový formát spolkových průkazek tzv. „vylupovacích“
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o záměru zajistit nová spolková trička opět
s výšivkou loga ČSS
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Příští zasedání se koná ve středu 7. 12. 2016 v 930 v zasedací místnosti Mediformu v Brně.

B)

Různé provozní přípodotky – POZOR NA POKYNY PRO VALNOU HROMADU 2017!!!!!!!!

Pro jistotu zas a znova připomínám již domluvené a platné:
I.

termín a místo konání výše v oběžníku…

II. určení delegátů bude definitivní až v zápisech z VČS z počátku roku 2017
III. bezpodmínečně dodržet termín dodání zpráv o činnosti za rok 2016 do 28. 2. 2017 včetně zaslání elektronické verze (nebude čas na urgence ani na ex post skenování a adjustace pouze
písemných výtvorů)

POZOR - POZOR - příloha od Radima Broma ohledně vzdělávacích programů!!!! ČTĚTE!!!!

Pěkný podzim za kamny.
Veronika
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Vážení kolegové,
na webu speleo.cz byly vyvěšeny dva vzdělávací programy, které se týkají agendy spolků.
Tyto programy jsou určeny především pro předsedy a pokladníky ZO, ale mohou se jich
samozřejmě zúčastnit všichni členové ČSS.
První program se týká jednoduchého účetnictví a přípravy podkladů pro vytvoření „Přehledu o majetku a závazcích“. Budou zde probrána témata kolem peněžního deníku, inventarizace majetku apod.
Druhý program se týká nového Občanského zákoníku a věcí kolem rejstříku. Ale dojde
zde i na otázky odpovědnosti předsedy ZO, pokladníka ZO, odpovědnosti za exkurzanty na
lokalitě ZO a mnoho dalších témat týkajících se NOZ (viz pozvánky na programy na
www.speleo.cz).
Oba programy budou lektorovat praktici v daném oboru. Náklady na uskutečnění obou
programů byly rozděleny přibližně 1:2 mezi účastníka a ČSS. Příspěvek účastníka je ve výši
100,- Kč. Při přihlášení prosím využijte možnost volby lokality - vzhledem k rozložení členstva/ZO byly zvoleny dvě lokace vzdělávacích programů (Praha a Brno).
Pro některé to bude novinka, ale mnozí z Vás už vědí, že náš stát zpřísňuje podmínky pro existenci
spolků. Nově nařizuje některé povinnosti. Jedná se například o podání informací o našich ZO do rejstříku. Konkrétně jde o „Přehled o majetku a závazcích" nebo o „Účetní závěrku" (záleží, jaké účetnictví vaše ZO vede). Prostě stát nyní vyžaduje po spolcích, aby každoročně doložily svůj majetek, respektive jej uveřejnily právě ve veřejném rejstříku.
V návaznosti na toto se pro vás předsednictvem ČSS ve spolupráci s Komisí pro vzdělávání připravuje „kuchařka - metodický pokyn“, kde budete mít podrobně popsán způsob,
jak majetek ZO popsat a onen dokument zaslat na rejstřík. A když už se dělá toto, zároveň
se připravuje obdobná metodika pro vytvoření zápisu z členské schůze a zprávy o činnosti
vaší ZO za uplynulý rok. Vše pokud možno přehledně se spoustou příloh - šablon, které
jdou snadno uzpůsobit pro vaši ZO, a tím Vám i sekretariátu ČSS usnadnit například cestu
k zapsání nového předsedy ZO do rejstříku. U zprávy o činnosti to jsou vedle několika věcí
pouze doporučení, jak by mohla vypadat, zde se fantazii a invenci meze pochopitelně nekladou.
V případě jakýkoliv dotazů se obraťte na Komisi pro vzdělávání (vzdelavani@speleo.cz) či na
sekretariát ČSS (sekretariat@speleo.cz)
Děkujeme
Radim Brom
předseda KPV
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