Zápis z jednání výboru ČSKI konaného 29.1.2008 na MZLU v Brně
Přítomni: Vrána, Kulhavý, Benešová, Havel, Herynek, Křovák, Prudký, Sokolová, Tlapák,
Toman
Omluvena: Psotová
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Příprava VČS 2008
Projednání aktivit konzultační komise
Plán akcí pro rok 2008
Příprava konference KI 2008
Návrhy nových členů
Hospodaření za rok 2007
Řešení předsedy sekce Stavby pro plnění funkcí lesa
Projednání návrhu workshopu Ing. Kulhavého
Různé a běžná agenda

Ad 1) VČS se uskuteční ve středu 27.2. v prostorách Hydroprojektu Praha, Táborská 31.
Předcházet bude výborová schůze v 9:30
Úkoly:
 občerstvení a rezervace prostor-Benešová, předpoklad 40 účastníků
 pozvánky(elektronické i písemné) – Havel
 prezence s umožněním doplnění profesních zaměření- Havel
 pozvání oficielních hostů – Vrána
 komise mandátová – Prudký + 1 z pléna
 komise návrhová – Herynek + 1 z pléna
 zprávy: činnost – předseda, hospodaření – Havel, revizní – Sokolová
 materiály na stůl: Plán akcí 2008, almanach, přihlášky do diskuze – Křovák
 usnesení – Herynek
Ad 2) Za osobní účasti Ing. Stříteckého AGP Brno a Ing. Žateckého TBD Brno podrobně
diskutovány současné i perspektivní aktivity konzultační komise při ČSKI
Závěry:
 ČSKI je společností zásadně neziskovou, která není oprávněna pořádat kurzy nebo
školení.
 Návrhy plánovaných akcí (semináře, workshopy) musí být předkládány vč. termínů,
garancí a rozpočtů dle zásad ČSKI. Přednášejícím na odborných akcích se zásadně
neplatí honoráře
 Členové konzultační komise musí být členy ČSKI
 Obsah příslušné a potřebné dokumentace by měl být specifikován vhodnou formou pro
potenciální uživatele a investory (např. DOS) - možnosti projednají předseda a
místopředseda
 O těchto závěrech bude písemně informován Ing. Zítek a Ing. Střítecký, informaci zajistí
předseda ČSKI
Ad 3) Podrobně projednán podle předem zaslaného materiálu a zpřesněn pro potřeby VČS.
Zásadnější změny a doplňky:
 Revitalizace v regionu Jižní Čechy, garant Ing. Borovka, exkurze 1 den, 13.5.2008

 Realizovaná PP opatření, Vč region, exkurze 2 dny, s výjezdním zasedáním výboru
ČSKI, 3. a 4.6.2008
 Ochrana půdy před větrnou erozí – přesun na rok 2009
 Konference KI 2008 – 2 dny, 25. a 26.9.2008, Praha ČZU
 Suché nádrže – vzhledem k plánované akci VTS 18.3.2008 na Nov. Lávce – přesun na
rok 2009
Úkoly:
 Přepracování a úpravy plánu pro rok 2008 pro účastníky VČS – Křovák
 Garanti akcí předloží návrhy na příslušném tiskopise s návrhem rozpočtů pro jednotlivé
akce co nejdříve
Ad 4) Konference KI 2008
 Program a průběh dle úspěšné akce z roku 2007 na ČZU v Praze. Zůstávají 3 odborné
sekce: Vodní hospodářství – Benešová, Vrána, Funkce lesů – Zuna, Tlapák, Pozemkové
úpravy – Psotová, Toman
 Soupis příspěvků předloží garanti sekcí do konce března 2008 elektronicky předsedovi a
místopředsedovi, včetně návrhů lektorů, dotazník zašle garantům Toman
 Originály příspěvků dodají garanti sekcí do konce července 2008
 Tisk sborníku zajistí Křovák v nákladu 180 ks
 Garanti sekcí rozdělí příspěvky na přednesené a ke zveřejnění ve sborníku do 3.6.2008.
 Pozvánky dle KI 2007 – Kulhavý, Vrána, náklad i praxe
Ad 5) Navržení noví členové:
 Ing. Čašek, Ing. Dostál, Ing. Veselý, Ing. Kundrát, Ing. Wranová, Ing. Kott, Ing.
Podhrázká, Ing. Žatecký, Ing. Skoupil, Ing.Jakubíková, Ing.Poláček
Úkol:
 Navrhovatelé předloží přihlášky ke členství k termínu výborové schůze 27.2.2008
Ad 6) K výsledkům hospodaření uvedl Havel stav účtu 150 000 Kč a pokladní hotovost 3 600
Kč, což potvrdila i revizorka Sokolová. Současně provedla namátkové ověření dokladů pro
revizní zprávu.
Závěr: Hospodaření v roce 2007 bylo úspěšné, uvedení neplatiči budou vyzváni společně
s pozvánkou na VČS k úhradě jako poslední příležitosti před zrušením členství – zajistí Havel
Ad 7) Na výroční schůzi bude podán návrh na změnu předsedy sekce Stavby pro plnění
funkce lesa – doc.Zuna, místopředseda prof.Tlapák
Ad 8) Podrobně diskutováno k návrhům Kulhavého dle zaslaných podkladů pro mezioborový
workshop.
Závěr: Dle výsledku všeobecné diskuze upraví zpracovatel materiál zvláště s konstatováním
současných problémů a po připomínkách členů výboru bude přezentován jako úvodní
příspěvek pro konferenci KI 2008.
Ad 9)
 Předseda informoval o požadavku redaktora periodika Vodní hospodářství na poskytnutí
vybraných vhodných příspěvků z konference 2007 pro zveřejnění dle pravidel VH –
vyberou a doporučí garanti sekcí.
 Přednesena informace o zřízení odborné vodohospodářské společnosti (předseda Ing.
Kujal) – pozvání na VČS zajistí předseda
 Přednesen a bez připomínek schválen návrh změn HŘ v souladu s inovacemi legislativy

 Podána zpráva o autorizovaných inspektorech
 Pro registraci expertů ČSKI budou navrženi všichni členové výboru, resp. další zájemci
z členů dle zájmu na VČS – formuláře zašle Toman
 Zuna požádal o kooptaci Ing. Vokurky do výboru podobně i Herynek o Ing. Fialovou
 Toman informoval o nadcházejícím 90. výročí založení MZLU a přípravě vhodného
zasedání v prostorách MZLU v Brně
 Zdůrazněno, že všechny podklady pro návrhy programu činnosti na rok 2009 by měly být
shromážděny do konce září 2008 – zodpovídají potenciální garanti odborných akcí a
vedoucí sekcí
 Bude zřízena vlastní webová stránka dle námětů členů výboru a příp. výsledků VČS
včetně nutných finančních nákladů a úhrad – Havel, Křovák, Kott
 Přeregistraci adresy i hospodářské agendy nejvhodněji na ČSSI projednají ve spolupráci
předseda, místopředseda, hospodář
Zapsal: Herynek

