Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
Kontaktní centrum: Věžní 1, 586 01 Jihlava
http://vysocina.astro.cz, vysocina@astro.cz

Zápis ustavující plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS
Místo a čas konání: 14. února 2014 od 18:00 v prostorách Malovaného sálu Muzea Vysočiny Jihlava,
Masarykovo náměstí 55, Jihlava
Přítomno:
17 členů Pobočky Vysočina z 26 celkem a host Ing. Jan Vondrák, DrSc. předseda České
astronomické společnosti
Průběh schůze:
1) Prezence účastníků
2) Úvodní slovo předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc.
3) Ohlédnutí za Pobočkou Třebíč přednesl Roman Šula
4) Informace o Astronomickém klubu Pelhřimov přednesl Jakub Hraníček
5) Informace o Jihlavské astronomické společnosti přednesl Miloš Podařil
6) Volba moderátora schůze – zvolen Miloš Podařil
7) Volba zapisovatele – zvolen Martin Kotěra
8) Volba ověřovatelů zápisu – zvoleni Mirek Dočekal a Petra Váňová
9) Volba členů volební komise – zvoleni Oldřich Martinů a Jindřiška Špačková
10) Schválení programu ustavující plenární schůze PV ČAS – bylo navrženo, aby schůze pokračovala dle
programu navrženého přípravným výborem a rozeslaného emailem společně s pozvánkou členům pobočky.
Tento návrh byl schválen všemi přítomnými. Program je přílohou zápisu.
11) Zpráva přípravného výboru PV ČAS – přednesl Jakub Hraníček. Shrnul dosud proběhnuvší kroky
související se založením pobočky a navrhl některé priority a kroky pro nejbližší období.
12) Přehled základních úkolů pro výbor pobočky (pravidla ČAS, atd.), pokyny pro zajištění voleb předsedy
pobočky a členů výboru – informoval Miloš Podařil
13) Představení jednotlivých kandidátů na funkci předsedy pobočky a funkce členů výboru pobočky
Kandidatury byly podávány přímo na schůzi
- na funkci předsedy pobočky byla podána jediná kandidatura – Jakub Hraníček
- na funkce členů výboru pobočky byly postupně podány kandidatury následujícími členy: Miloš
Podařil, Roman Šula, Petra Váňová, Rostislav Štork, Martin Kotěra a Mirek Dočekal
14) Ukončení podávání kandidatur – celkem byla podána 1 kandidatura na předsedu pobočky a 6 kandidatur na
členy výboru
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15) Stanovení počtu členů výboru pobočky – vzhledem k tomu, že bylo přijato celkem 7 kandidatur, bylo
navrženo, aby v prvním hlasování bylo navrženo 7 členů výboru. V případných dalších hlasováních by se
počet navrhovaných členů výboru postupně snižoval. Hned v prvním hlasování byl schválen počet členů
výboru pobočky 7. (14 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel)
16) Stanovení formy voleb – bylo zvažováno provést volby korespondenčně nebo presenčně. Hlasováním bylo
schváleno presenční hlasování (17 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel)
17) Volby předsedy a členů výboru pobočky - Hlasování proběhlo tajné, samostatně o předsedovi pobočky a
jednotlivých členech výboru. Kandidátům na členy výboru byla přidělena čísla v pořadí, ve kterém podali
své kandidatury. Výsledky voleb jsou následující:
Volba předsedy:
Jakub Hraníček, (17 hlasů)
Volba členů výboru:
Miloš Podařil, (17 hlasů)
Petra Váňová, (16 hlasů)
Roman Šula, (12 hlasů)
Martin Kotěra, (17 hlasů)
Rostislav Štork, (17 hlasů)
Mirek Dočekal, (15 hlasů)

18) Diskuse o směřování pobočky
Diskutována zejména příprava setkání složek ČAS 12.4.2014 v Jihlavě, možnost uspořádání jednodenního
astronomického semináře v některém z měst kraje Vysočina, příprava webových stránek.
19) Usnesení ustavující plenární schůze – zvláštní usnesení nebylo navrženo
20) Ukončení ustavující plenární schůze

Přílohy zápisu:
- Program ustavující plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS
- Presenční listina (k nahlédnutí na vyžádání v sídle pobočky)
- Výsledky voleb předsedy a členů výboru pobočky (protokoly k nahlédnutí na vyžádání v sídle pobočky)

Zapsal:

Martin Kotěra

Ověřil:

Mirek Dočekal, Petra Váňová

