W
Usnesení
Volební členskéschrize CAAG _ Ceské asociace geofyzikli, z.s.,
konané v Ostravě dne 12. dubna 2016
Ukončenífunkčníhoobdobí p edsedy,

člen rady a člen revizni komise

asociace.

Valná hromada schvaluje:
o Zprávup edsedy Čaac o činnosti asociace Zaobdobí od24.2.2O15 _ l2.4.2Ot6,
navazqícína lo skou zprávu. Zprávu p ipravil a p ednesl p edseda prof. RNDr.
Zdeněk Kaláb, CSc;
o Zprávuo hospoda ení Čaec zarokz}ls aplánrozpočtu na rok 2016 p ednesenou
hospodá em asociace RNDr. Dostálem;
o Zprávureviznikomise o revizi hospoda ení ČA AG zarok 201 5 zpracovanou RNDr.
Michalem Tesa em (p ednesenou prof. Kalábem , revizoÍi se omluvili z ričasti);
Po schválení vyše uvedenych materiálri se v souladu se stanovami p edseda, členovérady a
členovérevizni komise asociace vzdali svych mandátri.
Valná hromada zvo|i|a v souladu se Stanovami na pětileté období20l6-2020 nové vedení
(volební komise: RNDr. Bárta, CSc. a Ing. Lednická, Ph.D.):

o

p edsedu

o

Čeac:

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.

.

členy rady Čaac:
o doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
o RNDr. Dana Čápová
o RNDr. Dušan Dostál
o Ing. Ji í Hruška
o Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
o doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
o podle stanov jsou členy rady jednatelé poboček,7. RNDr. Jaroslav Bérta, CSc.,
RNDr. otakar Pazďírek a RNDr. Aleš Poláček, CSc.)

o

členy revizníkomise Čaac:
o Ing. Roman Duras
o RNDr. Michal Tesa
o Doc. RNDr. Lubomíl Pospíšil' CSc.

Valná hromada vza|a na vědomí:

o
.
o
o
o
o
.

Dokončeníregistrace asociace coby zapsaného spolku dle ,,NoZ" 'g Městského soudu
v Praze, Usneseni ze dne 10.3.2016;
Informaci o ričasti zástupce studentskélkych skupiny na Radách Čaac;
Rozpočet asociace na rok 2016 (p ednesl RNDr. Dostál);
Informaci o vydávání časopisu EGRSE a dalšíchaktivitách redakčnírady časopisu,
včetně podání žádosti o zaazení časopisu do daÍabáze Scopus;
Informaci o zahájení prací na p ípravě normy o pouŽití geoťyzikálních metod ve
stavebniciwí, doporučuje návrh p ed odesláním konzultovat se členy Sboru expert ;
P ijala za č|ena Mgr. Vladimíra Budínského (praŽská pobočka);
Doporučeníčlenrim asociace k intezivnější propagaci asociace.

V ostravě 12.4.2016
Návrhová komise: RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc., RNDr. Svatopluk Ko alka

První zasedání nově zvolené Rady Čaac zvolilo:
o RNDr. Dušana Dostála hospodá em ČAAG
o doc. RNDr. JanaVilhelma, CSc. tajemníkem ČAAG
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Podepsal: prof. RNDr. ZdeněkKa|áb, CSc., p edseda

Čaac

