Věc: zápis č. 202/2021 z jednání Rady ČAIGu ze dne 8.11.2021
Přítomni:

Ing. Kycl, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát, M. Jech, Ing. Novotný, Mgr.
Tůma, Ing. Valenta, Ing. Jechová, RNDr. Tomášek, RNDr. Mašek
Omluvili se: RNDr. Dvořáková
Hosté:
Jana Trhlíková
Co bylo projednáváno:
1. IG a HG kongres 2022 – projednáváno místo a termín konání – rada schválila
resp. doporučila pro jednání s ČAHem jako místo konání Ústí nad Labem
v prostorách UJEP ve dnech 14. – 16. nebo 7.- 9. září 2022.
2. Návrh na udělení Zlatých medailí Q. Záruby za dlouholetou činnost pro ČAIG
Ing. Abramčukové a RNDr. Dvořákové – navrhl Ing. Novotný - radou
akceptováno.
3. Informace o vývoji TP 76 – RNDr. Tomášek informoval, že doc. Paseka odeslal
svůj názor na konečné znění předpisu na ŘSD a pokud s tím bude ŘSD souhlasit,
odešle nové TP 76 na MD.
4. Norma ČSN P 73 1005 – informaci podal RNDr. Tomášek - původní termín na
ukončení revize se z podzimu 2021 přesunuje na jaro 2022 (zajištění přislíbil Ing.
Špaček). Ing. Novotný se zavázal, že všechny podstatné připomínky zpracuje do
konce roku 2021
5. Jednání s Aktivem geotechnika (AG) – zatím neproběhlo žádné. Stále platí, že
další proběhne až na základě výsledků jednání s MŽP. AG by rád viděl nějaký
„manuál“ pro IGP. Svůj návrh manuálu (revizní soupis) vytvořili. Mgr. Brunát jej
rozešle všem členům rady k prostudování a připomínkování.
6. Odborné přednášky – budou dnes zahájeny a to nejen v posluchárně na
Albertově, ale také formou webináře. Odkaz byl rozeslán newslettrem již minulý
týden. Téma dalších přednášek je připraveno pouze na prosinec (Mgr. Roháč,
Ph.D.). Náměty na další přednášky jsou stále vítány! Bude vhodné tuto výzvu
zveřejnit na webových stránkách popřípadě zveřejnit i newslettrem.
7. Rada navrhla na funkci tajemníka Mgr. Jana Valentu.
8. Rada zvolila zástupce pro regionální pobočky – zvoleni byli Jiří Tomášek
(Praha), Radek Suchomel (České Budějovice), Michal Hartman (Pardubice).
Předsedové ostatních poboček se nemění – Roman Vybíral (Liberec), Pavel
Pospíšil (Ostrava), Lubomír Klímek (Brno), Václav Mašek (Vysočina), Martina
Štrosová (Ústí nad Labem).
9. Podzimní Zpravodaj Unie geologických asociací je ke stažení na webových
stránkách. Je v něm mj. uvedeno znění Usnesení z valné hromady konané
mimořádně až v říjnu 2021, nové složení Rady včetně předsedů poboček
jednotlivých regionů, složení revizní komise a informace o průběhu setkání
v Chotěboři.
10. Noví posuzovatelé prací žadatelů o oprávnění – RNDr. Vybíral – již smlouvu
s MŽP obdržel, bude ale potřeba hledat ještě další posuzovatele – úkol trvá.
Příští schůze Rady – bude 6.12.2021 od 14 hodin na Albertově.
Zapsala: Abramčuková
Česká asociace inženýrských geologů
Praha 2, Albertov 6, 128 00

