
ČESKÁ SPOLEČNOST KRAJINNÝCH INŽENÝRŮ
- ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

CZECH SOCIETY OF LANDSCAPE ENGINEERS
CZECH INSTITUTION OF STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERS

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Zápis výroční členské schůzi ČSKI, z.s. 2022

Schůze byla zahájena ve 14,00 v on-prostředí. Přihlášeno bylo celkem 14 členů ČSKI

1. Předseda přivítal všechny zúčastněné a předložil k jednání program, který byl součástí
pozvánky - navržený program byl schválen.

2. Jako zapisovatel byla navržena Jana Podhrázská a jako ověřovatel zápisu Jitka Fialová 
- schváleno 

3. Předseda přečetl usnesení minulé členské schůze a objasnil, které body byly splněny 
a které se nepodařilo naplnit. Nesplněné úkoly se přesouvají do roku 2022.

4. Předseda přednesl zprávu o činnosti ČSKI - příloha zápisu - VČS vzala na vědomí

5. Zprávu o hospodaření přednesl za hospodáře předseda  revizní komise - bez 
připomínek - schváleno

 Se zprávou revizní komise seznámil předseda revizní komise - bez připomínek - schváleno

 Předseda požádal schůzi o dodatečné schválení daru 12 000,- neziskovým organizacím o 
kterém rozhodl výbor na své schůzi 24. 6. 2021- tornádo. bez připomínek - schváleno

6. Hospodářka předložila zpráva o členské základně, VČS schvaluje  přijetí nových členů -
Korbelová, Slavíková,Ježek

7. Předseda předložil plán chystaných akcí na rok 2022 - bez připomínek - schváleno

8. Hospodářka seznámila VČS s návrhem rozpočtu na rok 2022- bez připomínek - 
schváleno

9. Výše členských příspěvků pro rok 2022 - návrh z výboru - členské příspěvky zachovat 
ve výši roku 2021 - řádní členové 500,-  důchodci 300,-

10. O dění v ČSSI informoval předseda

11. Diskuze proběhla nad konkrétními problémy chystaných akcí

12. Předseda předložil návrh usnesení - po doplnění bylo usnesení schváleno.

Výroční členská schůze byla ukončena v 15,10 hod.

Zapsala: Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

              Ověřila:    Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Ověřila MSc. Ing. Jitka Fialová, PhD
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