Zápis z jednání Výkonného výboru, ze dne 26.6.2003 v Praze

Přítomní členové VV: Štěpán Kovář, Karel Halíř, Petr Bartoš, Petr Sobotka, Karel Mokrý
Přítomní členové RK: Lenka Soumarová
Přítomní hosté: Ivo Míček, Miloslav Zejda

Na jednání VV byly projednány následující body:

	Petr Bartoš informoval o stavu účetnictví, VV ČAS má již k dispozici pravidelné měsiční sestavy s přehledem čerpání jednotlivých projektů.

Lenka Soumarová navrhla za revizní komisi změnu volebního řádu. Návrh vypracuje RK a předloží VV ČAS.
VV ČAS jednal s předsedou B.R.N.O. dr. Miloslavem Zejdou o sladění sjezdu ČAS a Mezinárodní konference v Litomyšli v roce 2004. Bylo dosaženo shody a výsledkem je program sjezdu, který se ponese v duchu oslav 90. výročí narození prof. Kopala:

3.dubna 2004 Sobota
  9.30 – 10.00	Registrace delegátů
10.00 -  12.00	Zajaovací proslovy, přednes zpráv
12.00 – 13.30	Oběd
13.30 – 17.00	Jednání sjezdu, návrhy na hlasování
	17.30 – 19.00	Veřejná přednáška 	(společná akce ČAS, B.R.N.O. a města Litomyšl)
	19.00 – 20.00	Večeře
	20.00		Recepce 		(společná akce ČAS, B.R.N.O. a města Litomyšl)

	4. dubna 2004 Neděle

	  8.00 – 8.30	Zahájení 2.dne Sjezdu, příjem kandidátních listin
	  8.30 – 10.15	Hlasování o návrzích z předešlého dne, volba VV ČAS
	10.15 – 10.30  Ukončení sjezdu

	Dále jsou na programu oslavy 90. výročí narození prof. Kopala, program pokračuje až do 17.00.

Zároveň bylo domluveno, že VV ČAS uspořádá setkání složek dne 25.10.2003 v Havlíčkově Brodě a dále mimořádné zasedání nejpozději měsíc před sjezdem v Brně, které by mělo finalizovat přípádné změny stanov. RK vypracuje návrh volebního systému sjezdu tak, aby mohli být do orgánů sjezdu voleni i ti členové B.R.N.O., kteří se budou účastnit mezinárodní konference.

	VV ČAS přijal informaci od dr. Zejdy o počtech účastníků astrosoutěže. Dále bylo potvrzeno dodržení smlouvy  o konání letního astropraktika pořádeného Sekcí B.R.N.O. VV ČAS dle smlouvy přispěje na konání astropraktika a sice po závěrečném předložení vyúčtování a  konečné faktury HaP MK Brno. 

Zároveň proběhlo informativní setkání VV ČAS a zástupce SMPH pana Ivo Míčka. 
	
Přílohy zápisu: Zápis o elektronickém hlasování o stanovisku VV ČAS ohledně dotace astrosoutěže, Zápis o elektronickém hlasování o navýšení dotace SMPH, Stanovisko o podpoře letního astropraktika, Zpráva JG ze zasedání RVS dne 26.6.2003.

Zapsal dne 8.7.2003 Štěpán KOVÁŘ

