Zápis z jednání Výkonného výboru, ze dne 10.7.2002

Přítomní členové VV: Štěpán Kovář, Karel Halíř, Petr Bartoš, Petr Sobotka, Karel Mokrý
Přítomní hosté: Jiří Grygar, Luděk Vašta (na část jednání)

Na jednání VV byly projednány následující body:

1)  Rezignace Petra Pravce na funkci předsedy ČAS
	Petr Pravec doručil začátkem července svoji rezignaci na funkci předsedy ČAS z rodinných a zdravotních důvodů, se kterými byly seznámeni všichni přítomní členové VV. JG přečetl stanovisko nepřítomného Petra Pravce. 
VV přijal nabízenou rezignaci Petra Pravce na funkci předsedy ČAS, a to počtem hlasů 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEN.
VV při svém dalším jednání zvolil do funkce předsedy Štěpána Kováře, a to počtem hlasů 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEN.
VV při svém dalším jednání zvolil do funkce místopředsedy Petra Bartoše, a to počtem hlasů 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEN.
VV při svém dalším jednání zvolil do funkce sekretáře Karla Mokrého, a to počtem hlasů 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEN.

2)  VV projednal žádost Evy Šafářové na ukončení její práce účetní ČAS a po informaci hospodáře Karla Halíře, jmenoval novou účetní Michaelu Halířovou.

3)  VV se zabýval problematikou účtu ČAS, kdy vzhledem ke změnám fungování ČSOB již není nutné mít dva účty. Vzhledem ke změnám ve funkcích VV (viz bod 1.) bude nutné provést změny ve vedení účtu. Oprávnění k nakládání s účtem mají všichni členové VV (jmenovitě Štěpán Kovář, Karel Halíř, Petr Bartoš, Petr Sobotka, Karel Mokrý, Petr Pravec, Eva Šafářová) a účetní Michaela Halířová, a to počtem hlasů 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEN. Petr Bartoš byl pověřen připravením změny účtu a jednáním s ČSOB.

4)  VV projednal návrh správce Nušlovy ceny Štěpána Kováře na udělení Nušlovy ceny Z. Švestkovi, kterého navrhl na ocenění Jiří Grygar. VV schválil udělení Nušlovy ceny Z. Švestkovi, a to počtem hlasů 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEN. VV dále vzal na vědomí zhotovení 8 ks bronzové plakety Nušlovy ceny, termín předání v roce 2002 dohodne se Z. Švestkou Jiří Grygar (srpen/září 2002), předání proběhne na půdě AV ČR.

5)  VV projednal návrh Petra Bartoše a Štěpána Kováře, na zřízení ceny Littera Astronomica. Byl předložen návrh statutu ceny, který VV po drobné úpravě schválil, a to počtem hlasů 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEN. Statut bude otištěn v KR. Na základě schváleného statutu byl navržen výbor ceny Littera Astronomica ve složení Petr Bartoš (správce ceny), Jiří Grygar a Markéta Hejkalová (ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě), a to počtem hlasů 5 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEN.

6)  VV projednal situaci v Sekci pro temné nebe, vyslechl stanovisko Štěpána Kováře o přípravě voleb do výboru sekce, o stavu financí v sekci (jednání s panem Kubánkem a Libým) a pověřil řešením situace nadále Štěpána Kováře

7)  VV vzal na vědomí zprávu Karla Mokrého o zprovoznění nové podoby a systému webu ASTRO.CZ

8)  VV vzal na vědomí zprávu Petra Bartoše o přípravě prezentace ČAS na Podzimním knižním trhu v Havlíčkově Brodě, v rámci kterého by měla být předána cena Littera Astronomica

9)  VV projednal další drobné body:
	informace o možnosti požádat o grant MŠMT ČR – informaci podal Petr Bartoš, který byl rovněž pověřen zpracováním žádosti o grant na účast na knižním veletrhu v dubnu 2003, spojeném s realizací výstav a přednášek

Štěpán Kovář byl pověřen jednáním s Radou vědeckých společností  AV ČR o možnosti podpory účasti delegáta na setkání EAI v Portu
Luděk Vašta obdržel šek, kterým byly proplaceny výdaje s vydáváním osvědčení o planetkách
VV vyslovuje poděkování Pavlovi Kotenovi za mnohaleté psaní Horkých novinek na Astro.cz a J. Chlachulovi za mnohaleté udržování rubriky Snímek dne na Astro.cz. 
VV přijal návrh Štěpána Kováře, zabývat se na nejbližším vhodném zasedání VV problematikou vydávání planetkových osvědčení
VV přijal návrh na zasedání VV v rámci Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě


Zapsal dne 10.7.2002 Petr Bartoš

