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Zápis z jednání členské schůze spolku IGS.CZ
Datum:

6.6. 2018

Místo:
Přítomni:

zasedací místnost Ústavu geotechniky (B319), Veveří 95, Brno
dle prezenční listiny
Plné moci dodali: P.Mann, ing. Nachtneblová, Doc. Miča

Na jednání bylo 8 přítomných členů plus 3 plné moci, celkem 11 z celkového počtu 17 členů. Shromáždění
bylo usnášeníschopné.

Program jednání:

1, 2. Zahájení, schválení programu jednání
Ing. Rakowski jako předseda IGS.CZ přivítal zúčastněné včetně nových člen§ p. Zýky a ing. Vaďurové a seznámil
s programem jednání, jak bylo uvedeno v pozvánce. Následně byl program jednání odsouhlasen a schválen
přítomnými, resp. zastoupenými členy.
3. Volby pracovních komisí
Do komise mandátové byli zvoleni ing. Grepl, ing. Horníček
Do komise návrhové ing. Hubík, ing. Vaníček
Komise byly zvoleny přítomným počtem 8 hlasů.
4. Zpráva o činnosti IGS.CZ za uplynulé období od 7.6.2017
Ing. Rakowski informoval o jednáních výboru spolku IGS a o činnosti a aktivitách za období od mimořádné schůze
v listopadu 2017.
Byla podána zpráva o odborných aktivitách IGS a spolupráci s MD, ŘSD, ČVUT, SŽDC a UNMZ a dále zpráva o situaci a
informace o TNK (práce n ustavení subkomice při TNK a návrhu ing. Špačka z UNMZ). Výsledkem je budoucí ustavení
subkomise pro geosyntetika na podzim 2018 při zasedání TNK31.
S ŘSD bude spolupráce v oblasti revize TP a realizace instruktážních seminářů pro pracovníky ŘSD. Realizace je
doporučena po novelizaci TP97/2008, TP115 a TP147.
ČVUT kat.žel staveb – projednání koncepce změn v předpise S4, IGS předložila nabídku na zpracování nové přílohy
oblasti geosyntetik. Práce jsou v běhu, termín k předložení návrhu je 30.6.
Dále proběhla jednání o spolupráci s ČGtS s prof.Vaníčkem, také o účasti na konferenci Zakládání staveb.
Na konferenci GeoMEast 2018 a WMCAUS byly přihlášeny 2 příspěvky (Rakowski, Horníček).
Zpráva o činnosti byla schválena plným počtem 8 hlasů.
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
Byla předložena za sledované období roku 2017. Bylo konstatováno uhrazení členských příspěvků a podán přehled o
ekonomice pobočky IGS, s návrhem hospodaření na další období.
Zpráva byla přijata a schválena plným počtem 8 hlasů.
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6. Zpráva revizora za rok 2017
Byla předložena v zastoupení na základě plné moci. Revizor neshledal žádné nesrovnalosti. Schůze spolku byla
seznámena s kontrolou dokladů a bylo konstatováno, že namátkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Připomínky revizora byly předneseny a vysvětleny, s ohledem na návrh rozpočtu se připomínkami bude zabývat
výbor (včetně návrhu změny banky s ohledem na neziskovost IGS).
Zpráva revizora byla vzata na vědomí a schválena plným počtem 8 hlasů.
7. Diskuze k předneseným zprávám
Diskuse k předneseným zprávám probíhala během přednesení zpráv a týkala se většinou doplnění některých údajů
apod. P. Fleček navrhuje zúčastnit se z titulu IGS na více seminářích – konferencích, členové sami navrhnou vhodné
akce k účasti spolku.
Návrh na obnovení diskuse se slovenskou IGS se záměrem odborné spolupráce, stejně tak s polskou IGS.
Ing. Horníček navrhuje s ohledem na časový posun hospodářského roku a datu konání ČS posunout konání schůze
spolku na období leden/únor.
8. projednání záměrů činnosti a rozpočtu na 2018
Záměry činnosti souvisí úzce se zprávou o odborných aktivitách a v návaznosti na proběhlou diskusi:
• pokračování v kontaktech na ŘSD, SŽDC, MD, atd.
• dokončení přílohy S4
• semináře k předpisu S4 pro katedry VŠ
• zakládání staveb 2018
• TNK subkomise geosyntetika
• TP 97 – sledování postupu novelizace
9. Různé, náměty
Bylo projednáno v diskusi.
GDPR – bylo projednáno, přítomní členové byli seznámeni se způsobem nakládání s osobními údaji členů a následně
svým podpisem vyjádřili souhlas.
10. Usnesení
Návrhová komise předložila usnesení, které bylo následně schváleno. Návrh usnesení je rozeslán členům IGS.

11. Závěr
Zápis z jednání schůze spolku bude rozeslán členům IGS.
Zapsal:
Dne
Počet stran:

Ing. Dalibor Grepl
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