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Zápis z jednání členské schůze spolku IGS.CZ 
 

Datum: 10.1. 2018 

Místo:  zasedací místnost fy Geomat, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Město 
Přítomni: ing. Rakowski, ing. Hubík, ing. Grepl, ing. Vaníček 

  

 

 

 

Program jednání:  
 

1. Vyhodnocení členské schůze spolku – ZR 
2. Volby do statutárních funkcí spolku 
3. Příprava rozpočtu spolku na 2018 - návrh PH 
4. Příprava realizace programu na rok 2018 -ZR 
5. Diskuse a jiné : přijetí nového člena, Tadeáš Zýka DiS, Ing . Fleček člen TNK za IGS, Stanovy IGS projednání. 
 
1. Vyhodnocení členské schůze spolku – ZR 

Z uplynulého období ještě nutno dokončit registraci v registru spolků na MV, LM přislíbil dokončit tento proces jako 
bývalý předseda. 
 

2. Volby do funkcí výboru spolku 

Na post předsedy byl aklamací jednomyslně zvolen ing. Rakowski. Výbor se dále usnesl na následujícím rozdělení funkcí: 
funkci hospodáře bude vykonávat ing. Hubík, funkci sekretáře pak ing. Grepl. 
 
3. Příprava rozpočtu spolku na 2018  

Návrh rozpočtu byl přednesem ing. Hubíkem, VV vzal na vědomí. 
 

4. Realizace programu na r.2018 

Diskutovány jednotlivé body dle ing.Rakowskim předneseným „návrhem hlavních směrů činnosti VV na rok 2018“ který 
zazněl již na členské schůzi spolku.  
 
5. Diskuse 

Zejména k jednotlivým bodům ad 4. Probírány možnosti vstupu do jednání a možnosti korektur znění obsahu TKP, TP a 
souvisejících norem. Bude potřebné během 2018 připravit a zpracovat text připomínek resp.oprav do textu TP, ZR 
prověří možnosti vstupu oprav textu tak, aby návrhy prošly. Ověří se systemizace předpisů, aby bylo možno se do 
systému začlenit. 
Mírný pokrok ve zpracování je v předpisu S4. Vedoucí katedry žel.staveb ČVUT je pozitivně otevřen k rozvoji spolupráce 
na znění S4. konkrétní práce pak bude rozvíjena s ing. Horníčkem. 
V této souvislosti nutno oslovit členy IGS (zejména ing. Horníčka, doc.Miču). 
Výbor se usnesl, že ZR projedná s ing. Benešem ustanovení ZR jako předsedy subkomise TNK. 
Ad bod 6 „návrhu“ – během 2018 se budou shromažďovat podněty zaměření semináře a hlavního tématu. Ing. Vaníček – 
nutná osvěta zejména ohledně projekční specifikace materiálů, často se pak musí dodržovat nesmyslná zadání. Otázkou 
je výběr posluchačů na seminář – spíše projekční a investorská složka. S tím souvisí i bod 7 „návrhu“, koncepce 
navazující na konání semináře. 
Ad b.8 „návrhu“ spolupráce s ČGtS by se měla rozvíjet hladce. 
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Přijetí nového člena Tadeáš Zýka, VV vzal na vědomí, ing. Fleček členem TNK 31, VV vzal na vědomí. Celkový počet členů 
spolku IGS.CZ je nově 17. 
 
Členové subkomise TNK budou zároveň členy technické komise výboru spolku pro normalizaci. S tím souvisejí i úhrady 
nutných výdajů v souvislosti s činností této komise. Koordinátorem činnosti technické komise je ing. Vaníček. 
Členové technické komise budou potvrzeni v usnesení výboru, předpoklad je na následující schůzi výboru. 
 

 

 

Zapsal:  Ing. Dalibor Grepl     

Dne   10.1.2018 
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