
Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

datum 10.12.2019 místo Nad vodovodem 8, 
Praha

čas zahájení 15:00:00 čas ukončení 18:00:00
počet přítomných 5 (P. Šálek, P. Ptáček, L. 

Říhová, B. Pražák, D. Gros)
počet 
nepřítomných 

0

Program zasedání výboru

1. kontrola úkolů z minulého zasedání
2. přijetí nových členů
3. aktivity od minulého zasedání
4. příprava členské schůze
5. členské příspěvky na rok 2020
6. Nulk
7. Příprava rozpočtu
8. Ostatní

Program schválen – pro 5, proti 0, zdržel se 0 

1. Usnesení

1. Dopis, který upozorňoval na založení asociace a na členství v ní, Petr P. odeslal na 30 
vodáckých firem.
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno a je uložené v sídle asociace. Na základě 
memoranda byla sepsána tisková zpráva, která byla dána do médií.

Leták je připraven k tisku.

Míla P. informoval o grantech, že zatím v rámci kraje nejsou vypsány.

2. Přijat člen 1x firma, 1x fyzická osoba - pro 5, proti 0, zdržel se 0
3. Připomínkování jezu v Dubině, kde bude postavena nová sportovní propust. Upozorňujeme 

na to, aby byla široká 2,5 místo plánovaných 2 m, a aby v dolní části byl vytvořen vracák pro 
bezpečné nastoupení. Teď jde proud z propustě přímo podél nástupních schodů. Další věcí je 
posunutí obslužné lávky výše, aby byla využita i při záchranných akcích. Bohužel naše 
námitky jsou zatím odmítány.

Bude se předělávat horní jez na Ohři v Lokti, kde po dobu rekonstrukce bude přenášení krátké
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a bezpečné.

Petr P. se zúčastnil jednání v Ostravě kvůli pouštění vody na Moravici. Rybáři a ochranáři 
chtějí blokovat akce od května do září z důvodu pouštění studené vody a tím teplotního šoku 
na ryby. Jejich argumenty ale nejsou relevantní. Uvádí teplotu studené vody 6 – 8 stupňů. Petr
P. dohledal teploty na vodočtu Branka a později i teplotu spodní vody pod přehradou a to 
několik let do historie. Teplota nijak nevybočuje z přírodních podmínek. Petr P. nachystal 
zdůvodnění manipulace včetně dat z historie, který předá Campanule, aby ho použila při 
žádosti na OŽP.
Petr P. informoval o přípravách na změnu vodního zákona.

Lenka dodá seznam úředních desek, abychom požádali SVoČR o součinnost v hledání 
vodoprávních řízení na jednotlivých řekách.

Byla projednána účetní směrnice - pro 5, proti 0, zdržel se 0
4. Členská schůze se uskuteční v plánovaném termínu 6.2.2020 od 14:00. Místo bude v Praze, 

zatím nebylo přesně určeno. Bude konkretizováno na pozvánce, pravděpodobně Hector Sport 
Centrum, Malešická 655/59C, Praha 10 – Malešice
Místo zajistí Míla P. včetně coffe breaku  - termín do 20.12.

K přípravě schůze je nutné zajistit hlasovací lístky různých barev dle počtu hlasů jednotlivých
členů. Zajistí Lenka Ř..

- zprávy o činnosti + návrh činnosti na rok 2020 - připraví David do 31.12.
- příprava volebního řádu – zajistí Pavel Š., David G. pošle vzor.
- program schůze připraví Míla P.
- prezenční listina - vyjedeme ze systému

5. Proběhla diskuse o návrhu výše členských příspěvků na rok 2020. Pro firmy ponecháme 
současný stav 3 úrovní, pro jednotlivce (fyzické osoby přidružené) navrhujeme přidat ještě 
variantu 500 Kč. - 3 pro, 2 proti

Na členské schůzi bude nutné schválit výši členských příspěvků i na rok 2021, navrhujeme je 
ve stejné výši jako 2020. 
Splatnost členského příspěvku na rok 2020 bude do konce května.
Splatnost členského příspěvku na rok 2021 bude do 15.12.2020. 

Toto opatření má sloužit k ujasnění, kdo bude v dalším roce členem a s jakým počtem hlasů, 
aby mohl na členské schůzi hlasovat jako právoplatný člen, a s jakým rozpočtem lze počítat. 
Např. na schůzi 2020 firma může hlasovat, ale nemusí po odhlasování členskou schůzí 
zaplatit členský příspěvek, nebo si ho sníží. Proto je nutné předejít nejasnostem a platby platit 
ke konci roku s platností na další rok. Bohužel to bude mít v roce 2020 ten efekt, že se bude 
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příspěvek platit 2x. Jednou na rok 2020 a jednou na rok 2021.  - pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Petr P. informoval o snaze na zápis vodní turistiky do seznamu nemateriálních statků tradiční  

lidové kultury. Je již připraven vyplněný formulář na návrh o zápis díky Vladimíru 
Hejtmánkovi, Petr P. ho doplní a bude konzultovat s odpovědným pracovníkem muzea. 
Případná žádost se musí podat do konce února.

7. Návrh rozpočet 2020 :

Příjmy na rok 2020
- členské příspěvky                                                            280.000 Kč

Výdaje na rok 2020
- správa webu, doména, údržba, aktualizace, registrace nových členů            30.000 Kč
- odměny výbor                                                                                                70.000 Kč
- cestovní náklady                                                                                            50.000 Kč
- propagace sdružení                                                                                        30.000 Kč
- pronájem sídla                                                                                                2.000 Kč
- právnické a poradenské služby                                                                     30.000 Kč
- vedení účetnictví, účetní poradenství                                                           10.000 Kč
VÝDAJE CELKEM                                                                                     222.000 Kč 

8. Petr P. předá účetní podklady kontrolní komisi.

Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 23.5. si bude Petr P. fakturovat ve výši 45 
000Kč vytvoření web stránek, založení domény, administraci stránek, vytvoření 
automatického systému na registraci nových členů, evidenci členů s propojením do účetního 
systému - pro 3, proti 0, zdržel se 1

Termín další schůze výboru po Skype: 9.1.2020 od 20:30 hod

Zápis je uložen: V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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