
Zápis ze zasedání výboru ČSKI
Praha 16. 9. 2020

Přítomni: Čašek, David, Lubas,  Sokolová, Vokurka, 

Omluveni:  Kozlovsky-Dufková, Fialová, Kohoutová, Podhrázská, Toman, Žatecký,

Program jednání výboru:
 Zahájení jednání výboru, omluvení nepřítomných 

Předseda tlumočil omluvy nepřítomných většinou z důvodu karantény, 
             Schválení programu

 Kontrola plnění dle zápisu z jednání 18.6. 2020 
 Ing. Vokurka předal předsedovi digitální dokumenty na nově zakoupeném disku včetně zápisu

z členské i výborové schůze dne 11.2.2020

 Informace o aktualizaci webových stránek a obchodního rejstříku - David
nic nového, VD rád někomu předá starost o stránky, je třeba aby garanti akcí dodávali 
pozvánky a zprávy o konání akcí.

 Rekapitulace provedených akcí v roce 2020
 Právo 
 RAOP
 Rybníky 2020 - budou zahájeny 17. 9. na ČZU Praha, přihlášeno cca 97 účastníků, jsou

připraveny on-line příspěvky i přenos přednášek
 připravena Exkurse Šumava - plánována na Schw. kanál. Exkurze již naplánována. 

Nocleh Jelení Vrchy, termín :23. -25.10.2 020 (Lubas) - omezená kapacita cca 15 
noclehů, nejprve se osloví výbor , zbytek se nabídne členům

 Konference ČSSI - Voda 2020 - přesunuta na 8. červen 2021, 20. 10. vernisáž výstavy 
na ČVUT

 Příprava akcí roku 2021
 Právo únor 2021 (Fialová)
 RAOP květen-červen 2021 (Fialová)
 Rybníky červen 2021  (David) jiný formát, téma "Hydrologický režim vodních nádrží" 
 Krajinné inženýrství září 2021 (Čašek) - zkusí zajistit senát ČR, 1 den konference, 2 den

exkurse
 Výroční členská schůze - 9. února 2021 ČVUT - představení standardů "Hrazení 

bystřin" a "Lesní cesty"

 Informace o členské základně a placení členských příspěvků, přijetí nových členů
 Počet členů k 15.9.2020: 42 - řádných členů, důchodců 5, seniorů 27
 dosud nezaplatili - Stanislav Novák (300,- Kč)-slíbil oslovit Adam

      a Ivo Podracký (500,- Kč) - slíbila oslovit Jana P.



 reklama - předána smlouva VHS Bohemia a Natura Koncept 
 Vodní hospodářství - Krajinný inženýr - David - prosinec zpráva o rybníky 2020, výzva členům 
výboru k podání příspěvků

 Informace z prezidia ČSSI
Ing. Vokurka viz výše. 

 Různé
•  Plán dalších setkání výborů ,
•  12.11. Výbor Brno 10.00  
• 21.11. Valná hromada ČSSI, ČSKI zajistí delegáty ( Vokurka, David, Čašek).

• ČKAI má nové vedení, výbor navrhuje navrhuje zařadit na program autorizací pozemkové 
úpravy

• Zpracovány technické standardy "Hrazení bystřin" a "Polní cesty" ke stažení na www.eagri.cz
• Byla odsouhlasena odměna garantům konference Rybníky 2020 - David, Davidová.

 Závěr výboru

Usnesení: 
Výbor ČSKI souhlasí s vyplacením odměny za organizaci konference Rybníky 2020

3-1-0

Zapsala: Jaromír Čašek
Ověřil: Václav David


