Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2006
Průzkumná činnost a dokumentace
Arnika
Čeřinka
Arnoldka
Studniční
Dubová
Průzkum a dokumentace jeskyní v krasových skupinách 21, 24, 27

Vědecko-výzkumná činnost
radiotesty (Zapletal)
výzkum hydrologie krasu (Bruthans)
výzkum kvartérní fauny v krasových oblastech (Hlaváč)
výzkum jeskynních sedimentů (Kadlec)

Spolupráce s jinými organizacemi
Muzeum Českého krasu - redakce sborníku Český kras
Spol. Barbora
ČESON
Kóta 1000

Akce
příprava Petrbokova memoriálu – 27. – 28. 5. 2006
Speleofórum - 22.-23.4.2006
Setkání speleologů v ČK – podzim (září)
Jeskyňářský bál - 11.3.2006 Tetín

Zahraniční akce
Slovinsko
Solný kras Íránu 8.1. – 9.2. 2006
Kras v okolí Bajkalu Botovskaja – v případě zájmu

Ondřej Jäger
jednatel ZO

Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 4.2. 2006
v Berouně v hostinci "Rudolfinum"
Přítomno 32 členů a 3 hosté viz. prezenční listina
Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Kácha) a volební (Hota M., Schmidt) komise
Zpráva o činnosti za rok 2005
Zpráva o hospodaření za rok 2005
Pokladní zpráva za rok 2005
Revizní zpráva za rok 2005
Plán činnosti na rok 2006
Přijetí nových členů ZO a čekatelů ZO
Diskuse
Volba nového výboru
Návrh usnesení výroční členské schůze

U S N E S E N Í výroční členské schůze ČSS
ZO1-05 GEOSPELEOS ze dne 4.2. 2006

Výroční členská schůze schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2005
• plán činnosti na rok 2006
• zprávu o hospodaření za rok 2005
• zprávu o stavu pokladny za rok 2005
• zprávu správce materiálu 2005
• revizní zprávu za rok 2005
• za řádné členy tyto čekatele : Šaroch Daniel, Zdeněk Rynda
• za člena čekatele na roční čekatelskou lhůtu: Piotr Kaminsky

Výroční členská schůze bere na vědomí:
• zánik členství na vlastní žádost J. Muhldorfa
• z evidence materiálu budou vyřazena všechna lana – jsou za limitem životnosti
• informaci o současném stavu majetkových poměrů týkajících se základny
v Bubovicích a pozemku pod ní. Stavba majetek ČSS, pozemek – zrušeno
trvalé užívání, pozemek ve vlastnictví AOPK ČR, v současné době probíhá
jednání o bezplatném převodu, popř. koupi pozemku(cena doufáme do 10000,Kč). Ze strany ČSS je vstřícnost ke převedení pozemku po jeho získání i
s objektem do majetku ZO
• informaci: V Arnoldce je umístěno čidlo pro měření kolísání hladiny v jezeře.
Kabel je vyveden až před poslední plazivku. Kabel je náchylný na poškození
(uvnitř je kapilára na vyrovnání změn atmosférického tlaku)!!! Netahat,
neohýbat. V případě cizích návštěvníků v jeskyni – řádně poučit a hlídat!!!
• informaci o připravované službě, kdy přes internet budou automaticky
rozesílány informace o akcích klubu (kopání atd ...).Kdo nechce tuto službu
využívat nechť se přihlásí Michalu Kolčavovi. Informace budou rozesílány emailem na adresy uvedené v adresáři a nebo (kdo nemá) SMS. Zprovoznění
informační dálnice zajistí Jakub Kerhart a Michal Kolčava.

Výroční členská schůze ukládá:
• novému výboru aby zlepšil informovanost členů o termínu členské schůze.
Členové ZO, kteří nechtějí posílat pozvánku na členskou schůzi e-mailem,
oznámí toto Viktorovi Horákovi a ten je obešle poštou
• jednateli ZO, aby zastupoval ZO v případných jednáních ohledně pozemku pod
základnou
• zajistil pořízení elektrického vrtacího kladiva do majetku ZO
• zajistil nákup nových statických lan (1x100m, 2x50m) a 3 speleovaků na čluny

Výroční členská schůze zvolila nový výbor ZO ve složení:
předseda – J. Kadlec, revizor – P. Schmidt

členové výboru – O. Jäger, M. Novák, J. Schwarzer, J. Zapletal, I. Záruba, Š.
Křtěnský, M. Kolčava, Jan Herget

Zapsal Jäger – jednatel ZO

