Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 29.1. 2011
v hostinci v Hostimi
Přítomno 28 členů a 4 hosté viz. prezenční listina
Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Jäger) a volební (Schmidt., Horák) komise
Zpráva o činnosti za rok 2010
Zpráva o hospodaření za rok 2010
Pokladní zpráva za rok 2010
Revizní zpráva za rok 2010
Plán činnosti na rok 2011
Zrušení členství na vlastní žádost
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 29.1. 2011


Výroční členská schůze schvaluje:

 zprávu o činnosti za rok 2010
 plán činnosti na rok 2011
 zprávu o hospodaření za rok 2010
 zprávu o stavu pokladny za rok 2010
 revizní zprávu za rok 2010
 zvýšení členských příspěvků od roku 2012 na 700,- Kč.
 zvýšení startovného Petrbokova memoriálu od letošního ročníku na 100,- Kč.
 podání návrhu předsednictvu ČSS na zřízení nového typu členství – emeritní
člen, kterým by se na vlastní žádost mohli stát členové v důchodovém věku.
Právo emeritního člena by bylo rozhodnout zda odvody ze členských příspěvků
budou odváděny na ústředí ČSS nebo přímo do pokladny ZO.

Výroční členská schůze bere na vědomí:
 ukončení členství Evy Koláčkové na vlastní žádost. Důvodem jsou vysoké
odvody na ústředí ČSS.
 informaci o koupi pozemku pod základnou


informaci o zaslání požadavku na finanční podporu z projektu OPŽP na
opravu uzávěru a výměnu žebříků v Arnoldce (60 000,-).

 informaci o připravované Mezinárodním speleologickém kongresu v roce 2013
v Brně a o plánu připravit ke kongresu publikace o ZO. Jedna o zahraničních
expedicích do Turecka a druhá o historii ZO.
 informace o novém pohledu správy CHKO Český kras na dokumentační
činnost a výzkum jeskyní „v krasových skupinách na území ČK“
 informaci, že provádění hospodářské činnosti základní organizací je
v současné době je nevhodné a znamenalo by nutnost vedení podvojného
účetnictví
 účet ZO se nebude převádět na jiný finanční ústav, protože všechny ústavy
mají přibližně stejné podmínky vedení účtů
 fluoritové doly na Děčínském Sněžníku jsou ve správě AOPK (správce A.
Komaško). Otevírá se zde možnost budoucí návštěvy.

Výroční členská schůze ukládá:
 Pavlu Schmidtovi podat návrh na ustanovení emeritního člena na ústředí ČSS
 Ivoši Zárubovi zajistit průběh Petrbokova memoriálu v roce 2011
 výboru ZO zažádat na AOPK o peníze z připravovaného grantu EU na uzávěry
a vybavení jeskyní. Jedná se o vybavení žebříky do Čeřinky – 40000,-Kč a
uzávěr a žebříky do jeskyně Arnoldka – 60000,-Kč.

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 O. Jäger
jednatel ZO

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2011
Průzkumná činnost a dokumentace
Arnika
Čeřinka
Arnoldka
Studniční
Pod křížem
Průzkum a dokumentace jeskyní v krasových skupinách 21, 24, 27

Vědecko-výzkumná činnost
radiotesty (Zapletal)
výzkum hydrologie krasu (Bruthans, Vysoká)
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
HO Spirála Kladno
Správa jeskyní ČR
Montánní společnost Skalka

Akce
příprava Petrbokova memoriálu – 28.-29.5. 2011
Speleofórum letos 30. ročník - 29.4. – 1.5. 2011
Setkání speleologů v ČK – podzim (září-říjen) ???
Jeskyňářský bál na Tetíně - 5. nebo 12. března 2011
Muzejní noc 28. – 29.5. 2011

Zahraniční akce
Kosovo – mapování jeskyní
Ondřej Jäger
jednatel ZO

Pokladní zpráva ZO 1-05 za rok 2010
Převod z roku 2009
Příjmy celkem
z toho:
členské příspěvky
dotace pokladny

Výdaje celkem
z toho:
materiál lokality
odvod čl. příspěvků
poštovné
daň z nemovitosti
vyúčtování memoriálu
ostatní (razítka, blok, účet)

Zůstatek k 31.12.2010

3 620,40
32 000,00
26 000,00
6 000,00

30 024,70
4 379,00
22 000,00
216,00
111,00
1 122,70
2 196,00

5 595,70

V Praze dne 28.1.2011
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Zpráva o hospodaření ZO 1-05 za rok 2010
Převod z roku 2009

48 864,64
181,69

Příjmy celkem
z toho:
úrok

Výdaje celkem
z toho:
výpisy + poplatky spořitelně
dotace pokladny
kupní smlouva pozemek

Zůstatek k 31.12.2010

181,69

16 549,00
1 059,00
6 000,00
9 490,00

32 497,33

V Praze dne 28.1.2011
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Revizní zpráva za rok 2010

24.1.2011

ČSS ZO 1-05 Geospeleos
•

Revize hospodaření, tedy revize běžného účtu vedeného u České spořitelny a s . 4675339/0800
proběhla dne 24.1.2011
•
zůstatek z předloňského roku
48.864,64 Kč
•
zůstatek k 31/12/2010
32.497,33 Kč
•
příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty

•

Revize
•
•
•

•

Revize skladu proběhla dne 24.1.2011
•
fyzický stav materiálu na skladu odpovídal seznamu položek vedených v evidenci

•

Závěr revize

pokladny
zůstatek
zůstatek
příjmy a

proběhla dne 24.1.2011
z předloňského roku
3.620,40 Kč
k 31/12/2010
5.595,70 Kč
výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty

>

Revize hospodaření
•
revize hospodaření potvrdila správnost a bezchybnost vedení účtu

>

Revize pokladny
•
revize pokladny potvrdila celkovou správnost a bezchybnost vedení pokladny

>

Revize skladu
revize skladu potvrdila správnost a bezchybnost vedení skladu
•
v roce 2010 proběhlo 8 zápůjček (lana a čluny)
•
nebyl nakoupen žádný nový materiál
•
nebyl zničen žádný materiál
•
seznam klubového materiálu je průběžně aktualizován na http://www.qeospeleos.com/.
zde je také informace u koho si lze materiál vypůjčit

>

Upozornění
Konstatuji, že hospodaření klubu je dlouhodobě schodkové, tedy příjmy jsou nižší než výdaje
a zůstatek na našem účtu se snižuje. Letos byl celkový schodek (účet i pokladna)
14.392,01 Kč, pokud odečteme jednorázovou položku na zakoupení pozemku pod základnou,
pak 4.902 Kč. Doporučuji přijmout taková opatření (např. změnu výše příspěvku), aby příští
rozpočty byly vyrovnané.

Pavel Schmidt
revizor ZO 1- 05

Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS
za rok 2010

V roce 2010 byla uspořádána 1.členská schůze.
Výbor ZO se sešel na 1.schůzi.
Do tisku bylo předáno 6 článků s jeskyňářskou tématikou, bylo předneseno 7 přednášek a
uspořádány 4 exkurze v oblasti ČK.
6.členů se pravidelně 1x za měsíc zúčastňovalo cvičení SZS stanice č.1 Čechy.
Prolongační práce probíhali na těchto lokalitách:
Jeskyně Arnika :
Z počátku roku se výkopové práce soustředily ve spodní části Kotelní chodby v levé části za
Vidličkami,kde bylo dosaženo vzdálenosti ca 6m. Vzhledem deštivému jaru bylo toto
pracoviště několikrát zatopeno a práce zde byly proto přerušeny ,pouze se průběžně během
roku sledovala vydatnost toku v Kotelní chodbě. Akcí se zde uskutečnilo celkem 5.
Jeskyně Studniční:
V druhé části roku jsme se věnovali k zprovoznění vrátku a zařízení jeskyně,
Touto instalací se značně zrychlil postup výkopových prací a do konce roku se jeskyně
prohloubila o ca 5m , na 20m hloubky. Zde se uskutečnilo celkem 13 akcí
.
Jeskyně Pod křížem:
Zde se uskutečnily 3 akce ,dokumentace a měření teplot.
j.Arnoldka:
V jeskyni bylo zakončeno dvouleté kontinuální sledováni teplot na vybraných místech pomoci
paměťových čidel. V jeskyni je sledována a zaznamenávána hladina jezera na dně jeskyně.
Byly opraveny poškozené dveře horního vchodu.
j. Palachově propasti:
Taktéž v jeskyni zakončeno dvouleté kontinuální sledováni teplot na vybraných místech
pomoci paměťových čidel.
Vědecká činnost:
- pravidelné sledování fyzikálních a chemických parametrů vybraných pramenů na území
Českého krasu a Moravského krasu
- Studium krasové hydrologie v Českém a Moravském krasu /Ochozská,Býčí skála,Rudické
propadání/
- pokračovalo studium skapových vod (v souvislosti s nesaturovanou zónou) v Ochozské j.
ve spolupráci se ZO Královopolskou
- Výzkum sedimentů Koněpruských jeskyní a Jeskyně Mrtvých netopýrů na Slovensku.
- paleoenviromentální výzkum fosilních měkkýšů Žichovické jeskyně

Další činnost:
Základna ZO – bylo zbudováno nové okno ve štítě,byl opraven komín a instalováno nové
osvětlení.
Byl uspořádán další ročník Petrbokova memoriálu.
Členové ZO se účastnili několika montanistických setkání.
ZO spolupracuje s těmito organizacemi:
Muzeum Českého krasu
ČESON
Společnost Barbora
Správa CHKO Český kras
Horolezecký klub Spirála Kladno
Ostatní ZO ČSS
Členové ZO se účastnili těchto centrálních akcí ČSS:
Speleoforum
Setkání jeskyňářů v Českém krasu
Jeskyňářský bál
Členové ZO se účastnili těchto zahraničních expedic:
3.členové solné jeskyně Iránu
4.členové Slovinsko,účast na mezinárodní expe Kačna Jama
2.členové Island
1.člen Makedonie
místopředseda ZO: Michal Novák

