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 USNESENÍ Valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, z. s, která se konala v úterý 27. února 2018 na Novotného lávce, sídla ČSVTS a poboček, v místnosti 315. Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické společnosti z. s. (dále jen PVTS) se uskutečnilo ve smyslu stanov PVTS s cílem zhodnotit život PVTS v roce 2017, plnění závěrů valné hromady PVTS z 26. ledna 2017 a plnění závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2017. Setkání bylo řádně svoláno dopisy zaslanými e-mailem. V několika případech též telefonicky, pro potvrzení účasti. Prezenci účastníků uvádí listina přítomných. Jednání Valné hromady řídil člen výkonného výboru PVTS ing. Milan Brož, CSc. 1. Valná hromada schválila: a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2017, zprávu přednesl p. Karel Neumann předseda výkonného výboru. b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2017, zprávu přednesla Mária Režnarová. c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávám o činnosti a hospodaření výkonného výboru PVTS. Stanovisko přednesl ing. Jiří Hodík. d) Uděluje absolutorium výkonnému výboru a dozorčí radě PVTS ve složení: K. Neumann, Ing. M. Brož, pí. M. Režnarová; Ing. J Hodík, Ing. J. Heral a Ing. Bašta. 2. Valná hromada poukazuje na to, že vědeckotechnická společnost má funkci nejen odbornou, ale také vzdělávací a společenskou, což pobočky svými akcemi plní, potvrzení této funkce vyplynulo z diskuze. 3. Valná hromada souhlasí: a) s přijetím nových členů PVTS. b) s vytvořením pobočky „Průmyslová automatizace“. Zájem o vytvoření pobočky má více jak 5 členů. 4. Valná hromada souhlasí s tím, že a) výkonný výbor PVTS bude zvýšen ze tří na pět členů. Souhlasí s doplněním stávajícího výboru ve složení: Karel Neumann, Mária Režnarová a ing. Milan Brož o ing. Romana Zeisse a Tomáše Bártu. b) dozorčí rada bude dvou až tříčlenná. Potvrzuje stávající Dozorčí radu ve složení: ing. Jiří Hodík, ing. Jiří Heral. Další člen může být kooptován. Děkuje panu ing. Václavu Baštovi za dlouholetou činnost pro PVTS. 5. S ohledem na obtížnou situaci v některých pobočkách valná hromada souhlasí s návrhem výkonného výboru PVTS na přijímání individuálních členů PVTS z rozpadlých poboček. 6. Valná hromada uložila výkonnému výboru a pobočkám PVTS pokračovat v propagaci ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS. 7. Valná hromada uložila výkonnému výboru: a) Ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyseň Naukowo-Technicznych NOT (WR FSNT NOT) vyhodnotit plnění Programu spolupráce v roce 2017, zpracovat a realizovat Programový dokument o spolupráci pro rok 2018.  
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b) Zajistit zastoupení PVTS na 18. Mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) Písek 2018. Souhlasí s částkou 8 000 Kč jako cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku za maximálního využití nových výrazových prostředků, které nabízí současné nové technologie. (Rozdělení dotace: PVTS 5000,- Kč, p. Jiří Neumann – 3000,- Kč.) c) Průběžně vytvářet databázi možných aktivit PVTS. Po diskuzi se do databáze zařazují tyto přednášky: 
• Ke dronům: "Právní aspekty využití a hry s drony. 
• "Základy digitální fotografie" – Výběr vhodného foťáku/kamery. Do auta, do přírody, na kolo atd. 
• "Digitální fotografie" – novinky v oboru. 
• Tepelná čerpadla – jejich přednosti, možnosti využití. 
• Chytrá domácnost. a exkurze: 
• Výroba letadel, Letňany. 
• Vinné sklepy. 
• Pivovary. d) Jednat s panem Pavlem Jirasem o uspořádání besedy nad jeho novou knihou Barrandov IV. – Nezapomenutelní. Besedu uskutečnit při odměně do 2 000 Kč. e) Uskutečnit v roce 2018 minimálně 4 akce z této databáze. f) Zprostředkovávat informovanost a kontakty mezi pobočkami PVTS. g) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS, www.csvts.cz/pvts. 8. Všichni členové PVTS se vyzývají k aktivnímu zapojení do doplňování databáze aktivit PVTS a k přispění k realizaci těchto akcí. 9. Z diskuze vzešlo doporučení výkonnému výboru: a) Jednat s firmami a jednotlivci o sponzorování 3. ročníku soutěže „Technika kolem mne“. b) Jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o příspěvek PVTS na vzdělávání, uspořádání 3. ročníku soutěže „Technika kolem mne“. 10. Valná hromada schválila jednomyslně placení členských příspěvků ve výši 100,- Kč/rok. Příspěvek se zasílá na účet číslo 2301397610/2010, vedené u Fio banky. Do variabilního symbolu uvést číslo, které Vám bude sděleno elektronicky. Příspěvky neplatí členové pobočky PRE, kteří již členské příspěvky vybírají. 11. Individuální sponzorské dary na činnost PVTS zasílat na účet číslo 2301397610/2010, vedené u Fio banky. Do variabilního symbolu uvést rok a kód 01. Pro letošní rok to je 201801. Do zprávy pro příjemce uvést jméno a text podle uvážení. Např. Novák: dotace MFSF, Novák: dotace soutěže. 12. Valná hromada pověřuje výkonný výbor k jednání o situaci pobočky PVTS na VŠE, Fakulta podnikohospodářská, katedra Strategie. Valná hromada vyslovuje poděkování organizátorům 2. ročníku soutěže „Technika kolem mne“.  Praha 27. února 2018 


