
Zápis z 2. výroční schůze Slezského spolku geodetů 
ze dne 3. března 2016 v restauraci Terasa 

 
Program: 
1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda 

a. Informace o novém webu SSG - http://www.spolekgeodetu.cz/ 
b. Zpráva o akcích v roce 2015 

i. Květen 2015 – „XXI. Mezinárodní geodetické dny“ – odborně společenská akce – Dolní Morava - za 
SSG 2 účastníci 

ii. Červen 2015 – „Kolem Moravice do Moravice“ - sportovní akce – 40 účastníků  
iii. Září 2015 – „Drony – využití UAV (DPLS) v praxi“ - odborná akce – Albertovec – 25 účastníků 
iv. Říjen 2015 – „Vytyčování hranic pozemků, Geometrické plány“ – odborná akce ve spolupráci s KÚ pro 

Moravskoslezský kraj – 76 účastníků  
c. Informoval o skutečnosti, že ke dni 1.5.2016 dojde ke změně ředitele KÚ pro Moravskoslezský kraj. Po téměř 

10 letech odchází Ing. Oldřich Pašek a nastupuje Ing. Karel Gregor. 
 

2. Zpráva o sjezdu ČSGK, stanovy a možnosti kolektivního členství Slezského spolku geodetů – Ing. Karel 
Gregor 

a. Sjezd ČSGK proběhl 30.1.2016 v budově ČSVTS v Praze na Novotného lávce 
b. Přijaty stanovy – jednotlivá ustanovení jsou rozumným kompromisem 
c. Zvolena nová rada - http://csgk.fce.vutbr.cz/public/vedeni.asp?typ=RADA_CSGK 
d. Kolektivní členství SSG je otázkou vyjednávání s ČSGK 
e. Předsedou SSG byl podán návrh na pověření předsedy a místopředsedy SSG k vyjednávaní s předsedou 

ČSGK o způsobu spolupráce a případného kolektivního členství SSG v ČSGK. Návrh byl jednomyslně 
přijat. 

Předsedou SSG byl podán návrh na schválení zprávy o činnosti v roce 2015. Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 – Ing. Alexandra Štrohalmová 
Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1. 
Předsedou SSG byl podán návrh na schválení hospodaření v roce 2015. Návrh byl jednomyslně přijat. 
Členská schůze pověřuje předsedu spolku zajištěním zpracování účetnictví a podáním daňového přiznání za rok   
2015 finančnímu úřadu v Opavě do 31.3.2016. Předseda spolku pověření přijímá. 
 

4. Plán akcí spolku na rok 2016 – Ing. Vilém Bojda 
a. Seminář pro obce a stavební úřady s tématikou „RUIAN“ – podzim 2016 
b. Seminář pro odbornou veřejnost s tématikou „Geometrické plány, Cena za poskytované služby“ – podzim 

2016 
c. XXII. Mezinárodní geodetické dny – 5.-7.5.2016 – vyslání dvou členů SSG 
d. 2. ročník – sportovní akce „Kolem Moravice do Moravice“ – 21. 5.2016   
e. Zájezd do vinného sklípku – říjen 2016 
f. Cyklovýlet ve směru http://mlyn.uslamy.cz/  
g. Výlet směr http://www.osoblazsko.com/uvod/projizdka 

 
5. Snaha a možnosti přijímání nových členů s výhledem do budoucnosti – Ing. Anna Zemanová 

a. Zaměstnanci KÚ pro MS kraj v Opavě byli přizváni k účasti na výroční schůzi s možností získání informací o 
aktivitách SSG. Stejně tak vystupují členové SSG při setkáních s odbornou veřejností mimo katastrální úřad. 

b. Výroční schůze se jako host účastní Silvie Quisová. Předsedou SSG byl podán návrh na její přijetí za člena 
SSG. Návrh byl jednomyslně přijat. 

 
6. Diskuse – probrána témata plánovaných akcí a přibírání nových členů 
7. Slavnostní večeře 
8. Ukončení členské schůze – v 18:30. 
 
Přílohy: 
Hospodaření SSG Opava k 31. 12.15 - Příloha č. 1 
Prezenční listina - Příloha č. 2 
Zapsala: Ing. Anna Zemanová 
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