
Zápis z     3. výroční schůze Slezského spolku geodetů  
ze dne 9. března 2017 v     restauraci Terasa  

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

a. Zpráva o akcích v roce 2016
a.i. Květen 2016 – „XXII. Mezinárodní geodetické dny“ – odborně společenská akce – 

za SSG 2 účastníci.
a.ii. Červen 2016 – „Z Moravice k Moravici a zpět do Moravice“ - sportovní akce – 70 

účastníků.
a.iii. Říjen 2016 – „Seminář RÚIAN“ – odborná akce - lektoři  ing. Jiří  Formánek, Ing. 

Hana Gubániová – 80 účastníků.
b. Hlavní  informace  o  činnosti  SSG  jsou  uvedeny  na  webových  stránkách 

http://www.spolekgeodetu.cz/.
c. Informoval o zmařené snaze o vytvoření Komory geodetů a kartografů.
d. V ČSGK momentálně probíhá přerod na spolek, pracuje se na stanovách spolku.
e. SSG poslal žádost o kolektivní členství v ČSGK. Vzhledem k předchozímu bodu zatím 

bez výsledku.

2. Zpráva o XXII. MGD v Košicích – Ing. Karel Gregor
a. 1/2decimaraton,  procházka  po  městě,  výlet  na  Košický  hrad,  zpáteční  cesta  přes 

Rudohoří.
b. MGD v roce 2017 se budou konat poprvé ve Warszawě – více společenská akce než 

odborná. Podán návrh na účast 2 členů za SSG – Ing. Bojda, Ing. Bojdová;  návrh byl 
jednomyslně přijat.

c. Na VŠB vznikla pobočka ČSGK – chtějí pořádat ples.

3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016 – Ing. Alexandra Štrohalmová
Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1.
Předsedou  SSG  byl  podán  návrh  na  schválení  hospodaření  v roce  2017.  Návrh  byl 

jednomyslně přijat.

4. Plán akcí spolku na rok 2017 – Ing. Vilém Bojda
a. Odborný seminář.
b. Sportovní akce – pochod kolem Moravice – 10. 6. 2017.
c. Sportovně společenská akce – Wroclaw – Klodzko (malý autobus, příspěvek členům SSG 

1500,-).  Podán návrh  na  dvoudenní  akci  s přespáním v Opole  a  v termínu září/říjen. 
Návrh byl jednomyslně přijat. Přípravy programu se ujal Ing. Pašek.

d. Sportovně  společenská  akce  –  výlet  Osoblažsko  –  (https://www.novinky.cz/vase-
zpravy/moravskoslezsky-kraj/bruntal/5068-44087-parni-vlak-osoblazka-vyrazi-na-prvni-
letosni-jizdu-pro-turisty-i-milovniky-zeleznic.html).  Zatím  nedořešeno  s ohledem  na 
nutnost rezervace termínu a velké obsazenosti.

5. Zprávy – Ing. Anna Zemanová
a. Ing. Dana Hrdinová a Ing. Vojtěch Hrdina oznámili ukončení svého členství v SSG. Vzato 

na vědomí.
b. Zaměstnanci KÚ pro MS kraj v Opavě budou opětovně přizváni k účasti na činnostech 

SSG.

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. 16 - Příloha č. 1
Prezenční listina - Příloha č. 2
Zapsala: Ing. Anna Zemanová
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