Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2007
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 Čech a Moravy (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 – 26. – 27. 5. 2007
Speleofórum - 20.-22.4.2007
Setkání speleologů v ČK – podzim (září)
Jeskyňářský bál - 101.3.2007 Tetín

Zahraniční akce
Slovinsko – Kanin (Kóta 1000)
Solný kras Íránu duben 2007
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 3.2. 2007
v Berouně v hostinci "Rudolfinum"
Přítomno 40 členů a 10 hostů viz. prezenční listina
Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Jäger) a volební (Schmidt, Horák) komise
Zpráva o činnosti za rok 2006
Zpráva o hospodaření za rok 2006
Pokladní zpráva za rok 2006
Revizní zpráva za rok 2006
Plán činnosti na rok 2007
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 3.2. 2007

Výroční členská schůze schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2006
• plán činnosti na rok 2007
• zprávu o hospodaření za rok 2006
• zprávu o stavu pokladny za rok 2006
• revizní zprávu za rok 2006
• přestup Josefa Loha do ZO 1-05 Geospeleos ze ZO 1-04 Zlatý kůň, členství
Josefa Loha v naší organizaci je od 30.4. 2006
• nesouhlas základní organice se vstupem ČSS do Evropské speleologické
asociace

Výroční členská schůze bere na vědomí:
• ukončení členství na vlastní žádost Štěpána Křtěnského, Pavla Vlasáka a
Martina Peroutky
• zánik členství Jana Kamenického z důvodů neplacení členských příspěvků
• ukončení čekatelství Piotra Kaminského pro jeho nezájem o dění v ZO
• informaci o současném stavu majetkových poměrů týkajících se základny
v Bubovicích a pozemku pod ní. Je podaná žádost na AOPK ČR o bezplatný
převod pozemků na ČSS. Od sekretariátu ČSS je přislíbeno ihned po obdržení
pozemku od agentury jeho převedení na ZO 1-05 Geospeleos
• informaci o daru 20 000,- Kč, který získala naše ZO od končícího občanského
sdružení – Společnost přátel Českého krasu
• informaci o konferenci geospeleos na internetu

Výroční členská schůze ukládá:
• M. Kolčavovi a I. Zárubovi zavést do soupisu materiálu geodetické pomůcky,
které jsou v současné době umístěny u M. Kolčavy
• M. Kolčavovi a J. Kerhartovi zajištění ogranizace Petrbokova memoriálu včetně
vyhodnocení výsledků a výkonů Jury. Materiální zabezpečení (pivo, nealko,
buřty) zajistí M. Novák a O. Jäger
• dle potřeby zajistil nákup nových statických lan (1x100m, 2x50m)

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, M.
Kolčava
Zapsal Jäger – jednatel ZO

