Zápis ze schůze Výboru ČLS, z.s., konané dne 21. 9. 2017 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS, z.s.: zápis byl schválen.
2. Hospodaření (výbor, dr. Tátosová):
Výbor ČLS projednal a schválil návrh na nové žádosti o dotaci na projekty ČLS pro rok 2018.
Usnesení: Celková výše požadovaných dotací bude stejně jako v minulém roce 8.000,- Kč, žádost o dotaci
v řádném termínu předloží tajemník ČLS Radě vědeckých společností ČR.
Výbor ČLS dále projednal návrh dr. Tátosové na vytvoření transparentního účtu společnosti.
Usnesení: Výbor ČLS pověřuje členku výboru Dr. Jolanu Tátosovou k jednání a zastupování společnosti ve věci
převodu stávajícího bankovního účtu vedeného u České spořitelny, a.s. na účet transparentní. Dále ji zmocňuje
k tomu, aby podle podmínek, které nabídne Česká spořitelna, a.s. zvážila případný převod stávajícího účtu do
jiné banky.
3. Speciální číslo Limnonovin k 50. výročí ČLS
Prof. Vrba seznámil členy výboru se stavem přípravy publikace, textová část je již připravena ke korekturám,
dokončuje se finální výběr fotografií. Výbor diskutoval finální velikost fontů, uspořádání fotografií v obrazové
příloze a počet výtisků.
Usnesení: Do konce října by výbor měl mít k dispozici finální podobu speciálního čísla, náklad bude 350-400
výtisků.
4. Matrika (dr. Duras):
Ke dni jednání výboru nebyl předložen žádný nový návrh na členství v ČLS, v uplynulém období zemřeli: doc.
RNDr. Edmund Sedlák, CSc. a RNDr. Jaroslava Komárková, CSc. Výbor diskutoval nutné aktualizace matriky na
webových stránkách.
Usnesení: Matrikář zajistí do příští schůze aktulizaci seznamu členů ČLS na webových stránkách.
5. Konference ČLS a SLS 2018:
Termín konání konference je potvrzen na dny 25. – 29. června 2018, konference se bude konat v Jizerských
horách v Hotelu Kořínek (http://www.hotelkorinek.cz/). Objekt má dostatečnou kapacitu z hlediska ubytování,
stravování, jednacího sálu a parkování i dobrou dopravní dostupnost (vlak i autobus – Kořenov). Přípravu a
organizaci konference bude mít na starosti čtyřčlenný organizační výbor (J. Tátosová, V. Sacherová, M. Rulík,
T. Rulík). Výbor doporučuje odděleně stanovit vložné na konferenci pro členy ČLS a SLS a denní pobytovou taxu
zahrnující ubytování a plnou penzi. Definitivní částky výbor odsouhlasí nejpozději do příští schůze na základě
dalšího jednání Dr. Tátosové s Hotelem Kořínek.
Usnesení: Výbor pověřuje Dr. Tátosovou projednáním nákladů vložného a pobytové taxy na základě kalkulací
Hotelu a přípravy rozpočtu konference. V průběhu října-listopadu 2017 bude spuštěna webová stránka
konference, kde budou k dispozici další pokyny a termíny.
Předběžný termín příští schůze: 1. prosinec 2018.

Zapsal: Martin Rulík

schválil: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
předseda Výboru ČLS

