
Zápis a usnesení výroční členské schůze ČSKI, konané 8. 2. 2011 v Praze 

 

Program VČS: 

1. Přivítání členů a hostů, schválení programu 

2. Volby komisí – mandátové, volební, návrhové 

3. Vystoupení presidenta ČSSI Ing. Zídka 

4. Zpráva o činnosti – předseda 

5. Zprávy o hospodaření – hospodář, revizní komise 

6. Volba členů výboru 

7. Zprávy komisí, schválení usnesení 

8. Závěr VČS 

 

1) Schválení programu provedl řídící VČS (Ing. Křovák) 
 Program schválen jednomyslně. 
 
2) Aklamací byly bez připomínek schváleny komise 
 Mandátová ve složení: Prudký + Kozlovsky Dufková 
 Návrhová ve složení: Fialová + Mansfeld st. 
 Volební ve složení: Benešová + Zlatuška 
 
3) Vystoupení prezidenta ČSSI Ing. Zídka o činnosti ČSSI a plánech do budoucna:  

 Informoval o sjezdu ČSSI v listopadu 2011 v Praze 
 Informoval o resortním časopisu Stavebnictví, který je zařazen do tzv. 

pozitivního seznamu Rady vlády, který vychází již 4. rokem 
 Kolegium pro technické památky – každý rok pořádáno bienále a v roce 2011 

bude již 6. ročník 
 ČSSI vydává publikace – např. Technické památky zemí V4 – 4. dílná edice 
 ČSSI spolupracuje s Asociací inovačního podnikání 
 Spolupráce se zahraničními institucemi – např. již 16. ročník konference 

Městské inženýrství  - letošní téma Armáda odešla a co dál… 
 Poděkoval za činnost členům ČSKI a odstupujícímu předsedovi výboru ČSKI 

 
4) Zprávu o činnosti společnosti za rok 2010 přednesl předseda  

 Největší akce konference Krajinné inženýrství – září 2010 v Praze – účast 87 
lidí 

 Seminář Les a voda – účast okolo 90 lidí  
 Konference Rekreace a ochrana přírody – květen 2010 ve Křtinách – účast 110 

lidí 
 Seminář Rekultivace včera, dnes a zítra – pro malou účast přesunuto na 

30.3.2011 do Křtin 
 Na rok 2011 přesunuta exkurze do Rakouska – květen 
 Vrána byl vybrán v pracovní skupině MŽP – pro opatření v povodí horní 

Moravy 



 MZe požádalo o vyjádření k materiálu týkajícího se Pobečví – zpracoval Zuna, 
Vrána 

 Ve Vodním hospodářství uveřejněna reakce na transformaci ZVHS – bez 
reakcí  

 96 členů – příznivý vývoj ve věkové struktuře členů 
 Připravena kandidátka nových členů výboru – celkem 14 členů na kandidátní 

listině 
 Herynek, Zuna, Prudký, Kulhavý – členové, kteří již nekandidují a těmto 

předseda poděkoval za jejich zásluhy pro ČSKI a předal jim upomínkové listy 
  

5) Zprávu o stavu hospodaření a stavu účtů i příspěvkové morálky za rok 2010 přednesl 
hospodář Ing. Havel – konec roku zisk, současně předložil i návrh rozpočtové rozvahy 
pro rok 2011 
Zprávu o kontrole hospodaření a účetních dokladů přednesla (Ing. Sokolová) 
 

6) V úvodu diskuse byly předneseny informace: 
- o připravovaných akcích v roce 2011 – Ing. Křovák 

o 30.3. Rekultivace včera, dnes a zítra – Křtiny 
o Květen 2011 – exkurze bystřiny v Horním Rakousku  
o 4. až 6. 5. 2011 – MENDELU v Brně – Rekreace a ochrana přírody – ruku 

v ruce? 
o Červen 2011 v Praze - Inventarizace existujících a způsoby navrhování 

nových technických protierozních opatření 
o Konference Krajinné inženýrství 2011 – 22. a 23.9. 2011 
o Říjen 2011 – Stavby pro plnění funkcí lesa 
o Listopad 2011 – Dřevo ve vodních tocích 

 
7) Všichni členové společnosti obdrželi s pozvánkou na schůzi kandidátku navrhovaných 

členů a jejich stručnou charakteristiku. Volba členů výboru proběhla tajným 
hlasováním 

 
8) Předsedkyně volební komise informovala přítomné o výsledku hlasování. Počet hlasujících 

35 (dle zprávy mandátové komise). 
 
 Výsledek hlasování byl následující:    Počet získaných hlasů  

 Benešová Jana Ing.     35 
 Čašek Miroslav Ing.     35 
 Dufková Kozlovsky Jana Ing., Ph.D.   34 
 Fialová Jitka Ing.Ph.D.    35 
 Havel Miloš Ing.     35 
 Křovák František Ing.CSc.    35 
 Mansfeld Vratislav Ing.    35 
 Podhrázská Jana Ing.Ph.D.    35 
 Psotová Hedvika Ing.     33 
 Sokolová Irena Ing.     35 
 Toman František Prof.Ing.CSc.   35 
 Vokurka Adam Ing.Ph.D.    35 
 Vrána Karel Doc.Ing.CSc.    35 
 Žatecký Stanislav Ing.    35 



9) Zprávu návrhové komise přednesl pověřený člen návrhové komise. 
Návrh usnesení VČS byl aklamací jednomyslně schválen. 
 

10)Závěr provedli spolu s poděkováním za projevené aktivity a přáním úspěchů do další 
činnosti ČSKI předseda a řídící VČS 

 
11) VČS schválila následné dokumenty, které jsou přiloženy k usnesení: 

- Zpráva o činnosti ČSSI za rok 2010 
- Zpráva o činnosti za rok 2010 
- Zpráva o hospodaření za rok 2010 
- Návrh rozpočtu a aktivit pro rok 2011 
- VČS vzala na vědomí návrh Ing. Kulhavého, týkající se transformace ZVHS a 

pověřuje nový výbor společnosti, aby uvážil, jak dále postupovat 
 
 
Za správnost textu usnesení VČS odpovídají zvolení členové návrhové komise svými podpisy 
na originálu a předseda ČSKI na kopiích.  
 
 
 
Za návrhovou komisi:    Ověřil: Doc. Ing. Karel Vrána, CSc. 
        předseda ČSKI 
 
 
 
 
 
V Praze, dne 8. 2. 2011 
 


