Usnesení 15. sjezdu České astronomické společnosti
konaného ve dnech 31. března až 1. dubna 2001 v Praze
Sjezd vyslovil absolutorium odstupujícímu výkonnému výboru.
Sjezd zvolil  
- čestnými členy ČAS:
E. A. Cernana
J. Koláře
L. Křivského
Z.Sekaninu
- do čela ČAS tým ve složení:
předseda   P. Pravec
hospodář   K. Halíř
člen výboru    P. Bartoš
                       Š. Kovář
                       K. Mokrý
                       P. Sobotka
                       E. Šafářová
- revizory ČAS:
K. Hornocha
E. Markovou
L. Soumarovou
Sjezd rozhodl o změnách stanov v článku:
  9 (1)        doplněním “a v příbuzných oborech” na konec textu.
13 (1) b     vypustit text “po dobu jednoho roku, ač byl člen o zaplacení upomínán,” a 
                  nahradit jej textem “do termínu stanoveného VV,”.
Sjezd ukládá VV
-	zabývat se situací Hvězdárny Zlín a posoudit možnosti pomoci k její záchraně.
-	věnovat trvalou pozornost existenčním problémům astronomických institucí a v rámci svých možností usilovat o jejich zachování.
-	založit organizační složku ČAS, kterou bude řídit a spravovat VV, pro členy, kteří nechtějí být kmenově v žádné ze zřízených poboček a sekcí.
-	zavést snížení kmenového příspěvku pro členy, kteří nejsou výdělečně činní a matky samoživitelky. Složkám neuložit povinnost zkoumat oprávněnost snížených kmenových příspěvků, přičemž zaplacení sníženého kmenového příspěvku členem je považováno za jeho čestné prohlášení.
-	splnit v souladu s RVS všechny zákonné povinnosti vyplývající ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
-	sestavit seznam institucí, které členům ČAS poskytují slevu či volný vstup na své akce a vhodným způsobem tento seznam zveřejnit (KR, www stránky).
-	spolupracovat se Slovenskou astronomickou společností.
-	odeslat rezoluci “k záchraně hvězdárny Zlín” zastupitelům města Zlín a na vědomí Zlínskému kraji, MŠMT a gymnáziu Zlín.
Sjezd VV doporučil
-	věnovat pozornost provedení a průběžné aktualizaci www stránek společnosti (astro.cz).
-	snažit se o získání finančních prostředků z grantů MŠMT, MK atp.
-	hledat další směry práce s mládeží.
Sjezd doporučil složkám
-	řešit členství mládeže ve věku pod patnáct let externím členstvím.
Sjezd odsouhlasil rezoluci
-	“k záchraně hvězdárny Zlín”.
-	“ke světelnému znečistění v ČR”.
Sjezd rozhodl
-	poděkovat odstupujícímu VV a členům ČAS za dosavadní činnost.


Zapsali: Karel HALÍŘ
Marie VĚTROVCOVÁ

Praha, 1. dubna 2001

