6. 1. 2002 Praha – zasedání Výkonného výboru

	Jednání byli přítomni za VV Štěpán Kovář, Karel Halíř, Petr Bartoš, Karel Mokrý, za Revizní komisi Eva Marková a hosté Pavel Suchan, Jiří Grygar. 

	Na úvod jednání byl zkontrolován zápis a úkoly z minulého zasedání VV a byla přijata připomínka, že pro příští zasedání VV musí být zlepšeno vyhlášení termínu a předem musí být řádně stanoven program zasedání VV. vše musí být oznámeno členům VV, RK a výborům složek.

Dalším projednávaným problémem je řádná evidence členů a členských příspěvků, kdy dosud nejsou k dispozici údaje od všech složek ČAS. Problémem je: BRNO, kosmologická a astronautická sekce.
Poděkování HaP Praha za pomoc ČAS provede Štěpán Kovář dopisem.
VV vzal na vědomí rezignaci předsedy Sekce pro temné nebe, pana J.Kubánka, kterou zmiňovaný zaslal elektronickou poštou. VV doporučuje výboru sekce zvolit ze svého středu nového předsedu sekce a případně kooptovat nového člena výboru sekce (dle stanov čl.23). Výbor sekce bude informovat Petr Bartoš.
VV vzal na vědomí stav vyúčtování dotací za rok 2001 a doporučil hospodáři a účetní dořešit urychleně nedostatky tak, aby vyúčtování mohlo být předáno na RVS v řádném termínu. Archiv účetnictví, který nyní probírá K. Halíř obsahuje i další dokumenty ČAS, VV se proto vyjádřil k návrhu skartace účetních dokladů a zachování jiných historicky významných dokladů ČAS. VV vzal na vědomí výsledky inventarizace majetku ČAS za rok 2001.
VV vyslechl K. Mokrého a jeho stanovisko k tvorbě výroční zprávy ČAS a problémům se sběrem dat ze složek ČAS. Vzhledem k vydání dotazníku pro složky v listopadu 2001 VV rozhodl, že složky nemusí v roce 2002 zasílat další hlášení a přehled činnosti za rok 2001.
VV rozhodl o účasti ČAS na Knižním veletrhu 2002, který se koná 9.-13. 5. 2002 v Praze. ČAS se veletrhu zúčastní v případě schválení dotace na tuto akci. Realizací projektu a jednáním s organizátory veletrhu byl pověřen P. Bartoš.
Eva Marková informovala o Kvízově ceně, předáním ocenění byl pověřen Š. Kovář. VV schválil navýšení finančních prostředků pro zakoupení ceny. Oceněným je Jakub Koukal z Kroměříže, cena bude zakoupena v hodnotě 1500,- (565,- fond ceny, 935,- z prostředků VV), zajistí Štěpán kovář. Předání při plenární schůzi v Brně – zajistí Sobotka a Kovář.
Na základě statutu Nušlovy ceny byl dosavadní správce odvolán vzhledem k tomu, že již není členem VV. Výkonný výbor jmenoval do funkce správce Nušlovy ceny Š. Kováře. VV pověřil nového správce ceny realizací bronzových odlitků plakety ceny a realizací diplomů na ruční papír ČAS.
Na závěr zasedání VV proběhlo jednání se zástupci Astropisu, na kterém byly vyslechnuty a vyjasněny možnosti další užší spolupráce s časopisem Astropis. Forma a rozsah spolupráce jsou převážně závislé na finančních možnostech ČAS.	

Zapsal: Petr Bartoš

