Zápis z jednání Výkonného výboru, ze dne 1.10.2002

Přítomní členové VV: Štěpán Kovář, Karel Halíř, Petr Bartoš, Karel Mokrý
Přítomní členové RK: Lenka Soumarová
Přítomní hosté: Jiří Grygar, Pavel Suchan, Tomáš Kohout (na část jednání)

Na jednání VV byly projednány následující body:

1) 	Sekce pro temné nebe
	pan Libý předal na sekretariát ČAS dne 25.9.2002 dokumenty související s hospodařením sekce a zůstatek pokladny sekce. Karel Halíř prověří předané doklady a výši finanční částky.

korespondenčních voleb do výboru sekce se zúčastnil podpoloviční počet členů sekce, VV proto hlasováním (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽ. 0) rozhodl o zrušení sekce, která bude nadále fungovat jako odborná skupina, jejímž vedením byl pověřen Jan Holan
původní kmenoví členové sekce mohou přestoupit do jiné složky ČAS, případně mohou být evidovaní v centrální pobočce

2)	Stav účetnictví a účtů ČAS
	zprávu o stavu účetnictví a účtů přednesl Karel Halíř

začátkem září převezl Karel Halíř účetnictví do Rokycan, kde probíhá jeho kontrola a další zpracování, případné nedostatky jsou průběžně odstraňovány
ČAS má kromě bankovního účtu v Praze ještě dva účty v Brně. VV rozhodl hlasováním (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽ. 0) o zrušení obou účtů v Brně, zrušením byl pověřen Štěpán Kovář

3)	Účast zástupce ČAS na zasedání EAS v Portu
	zprávu o účasti zástupce ČAS na zasedání EAS v Portu přednesl Tomáš Kohout a předal základní dokumenty ze zasedání

za zasedání vyplývá, že ČAS má v EAS prostor pro rozvíjení činnosti, týká se to především prostoru ve zpravodaji EAS, který se problematicky zaplňuje
EAS připravuje dokument, zabývající se vývojem evropské astronomie v horizontu 5-10 let. ČAS by měl do tohoto dokumentu přispět zprávu o výhledu české astronomie, kdy je vhodné oslovit – AÚ AV ČR, UK, HaP ČB, p. Stuchlíka z Opavy, J. Holana atd. – ČAS by měl sestavit krátkou zprávu o světelném znečištění, popularizaci astronomie a fungování hvězdáren
Štěpán Kovář by měl vyřešit členské příspěvky českých členů EAS pro rok 2002 a 2003
VV navrhuje širší účast na zasedání EAS v roce 2003, které se bude konat v Budapešti

4)	Rozpočet ČAS pro rok 2003
	základní návrh rozpočtu přednesl Karel Halíř

při sestavování rozpočtu bylo konstatováno, že není vyjasněný počet kmenových členů sekce B.R.N.O. a Brněnské pobočky ČAS
VV schválil žádost o dotaci z prostředků RVS v celkové výši  245.000,- Kč
VV schválil na příští rok výši příspěvků v nezměněné podobě (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽ. 0)


Zapsal dne 1.10.2002 Petr Bartoš

