14.5. 2002 Praha – mimořádné 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, Petr Žák SpTN (pro jednání v bodu 1). 

1) 	VV se zabýval kritickou situací v Sekci pro temné nebe. Činnost sekce charakterizoval Pavel Suchan a pan Žák. Na základě jejich informací VV konstatoval, že sekce je aktivní a bylo by vhodné ji udržet jako samostatnou sekci.
	Na základě dalšího jednání bylo zjištěno, že sekce má mít v pokladně k dispozici celkem  5100,- Kč, rovněž má ovšem nesplacený dluh ve výši 8800,- Kč. I přes veškerou urgenci a sliby se na jednání nedostavil bývalý hospodář sekce Vladimír Libý. Jednáním s panem Libým byl pověřen Karel Halíř a Pavel Suchan. VV konstatoval, že v případě nedostižnosti pana Libého bude možné přikročit k řešení soudní cestou.
	VV konstatoval, že vzhledem k poklesu členů výboru SpTN pod poloviční počet, nemohou zbývající členové výboru SpTN tuto sekci vést. VV převzal vedení sekce, a to až do vyhlášení nových řádných voleb v sekci. Pro volby navrhuje projednat kandidaturu s těmito členy sekce: Jan Hollan, Petr Žák, Miroslav Šulc.
	Vzhledem k opodstatněnosti sekce, VV iniciuje konání odborného semináře o problematice světelného znečištění, který by se měl konat na podzim roku 2002 na Hvězdárně v Rokycanech.

2)	VV se zabýval možností rezignací některých členů VV. Eva Marková podala za RK stanovisko, že je možné kooptovat max. 3 členy VV, při celkovém počtu 7 členů. V případě rezignace předsedy, nastupuje na jeho místo automaticky místopředseda. 
VV konstatoval, že rezignace max. 3 členů VV neohrozí další fungování VV ani ČAS.

3)	VV se zabýval možným odstoupením tiskového tajemníka ČAS a důvody, které by ho k tomu vedly. 
	VV konstatoval, že žádný člen VV, ani předseda, nemá právo samostatně zasahovat do práce tiskového tajemníka. V případě rozporu je nutné o celé záležitosti informovat prostřednictvím elektronické konference ostatní členy a případně provést hlasování. VV zopakoval, že tiskový tajemník ČAS je plně kompetentní k vydávání tiskových zpráv ČAS. Při své práci pak spolupracuje s ostatními členy ČAS.



Zapsal: Petr Bartoš


