Zápis z výjezdního jednání výboru ČSKI konaného 3.6.2008 v Říčkách
Přítomni: Vrána, Kulhavý, Benešová, Havel, Herynek, Křovák, Prudký, Sokolová, Tlapák,
Toman
Omluvena: Psotová
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)

Příprava konference KI 2008
Plán akcí pro rok 2008
Stav konzultační komise
Různé a běžná agenda

Ad 1) Konference KI 2008
 Termín – 18.—19.9.2008
 Příprava pozvánky
 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
 Úvodní referát – Kulhavý – materiál z mezioborového workshopu
 Soupis příspěvků předali garanti sekcí
 Voda – 6, Les – 12, Pozemkové úpravy – 12, doplnit vodu – Levitus?
 Originály příspěvků dodají garanti sekcí do konce června (července) 2008
 Způsob lektorování
 Sborník připraví Ing.Jakubíková
 Tisk sborníku zajistí Křovák v nákladu 180 ks
 Garanti sekcí rozdělí příspěvky na přednesené a ke zveřejnění ve sborníku do 30.6.2008.
 Pozvánky dle KI 2007 – Kulhavý, Vrána
 Stav přípravy akcí – Křovák – místnost, ubytování, raut, pohoštění
 Záštitu MŽp a Mze - Vrána
 Pozvánky čestným hostům - rektorovi, děkan, ÚKIZ, ČMKPÚ, ČSVH, MZe, MŽp –
Vrána
 Informace tisku, dopis organizacím - Kulhavý
 Akreditace, ISBN – Kulhavý
Ad 2) Informace o plnění plánu akcí na rok 2008 a změnách
 Revitalizace v regionu Jižní Čechy, garant Ing. Borovka, exkurze 1 den, 13.5.2008 –
realizovalo se, 78 účastníků
 Realizovaná PP opatření, Vč region, exkurze 2 dny, s výjezdním zasedáním výboru
ČSKI, 3. a 4.6.2008 – ruší se pro nezájem – 4 účastníci – pozvat i nečleny ČSKI
 Ochrana půdy před větrnou erozí – přesun na rok 2009
 Konference KI 2008 – 2 dny, 25. a 26.9.2008, Praha ČZU – změna termínu
 Suché nádrže – vzhledem k plánované akci VTS 18.3.2008 na Nov. Lávce – přesun na
rok 2009
 Management – Mze…
 Vodní zákon – nezájem – 4 účastníci problém s realizací
 Akreditace akcí, rozpočty?

Ad 3) Stav konzultační komise
 Aktivity konzultační komise již nejdou přes ČSKI
 Ing.Střítecký nezaplatil příspěvky – byl vyloučen
 Konzultační komise dosud funguje přes PÚ
 Obsah příslušné a potřebné dokumentace pro MVN bude specifikován vhodnou formou
pro potenciální uživatele a investory (metodický pokyn MZe) – zpracuje VD-TBD
společně s ČSKI
 Problematiku projednal předseda s Dr.Punčochářem a s Ing.Zídkem
Ad 9) Různé
 Resty
o převést společnost do Prahy
o www – Franta Křovák
o pro registraci expertů ČSKI budou navrženi všichni členové výboru, resp. další
zájemci z členů dle zájmu na VČS
 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
 Vyloučení členů pro neplacení příspěvků - Vrána
 Stav členské základny - Havel
Zapsal: Herynek

