
Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

Zápis z členské schůze Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

Typ schůze: členská
Datum konání: 23.5.2019
Místo konání: sídlo asociace

Počet zúčastněných členů: 13

Počet zúčastněných hlasů: 13

Předsedající schůze: předseda Petr Ptáček

Asociace má ke dni schůze 15 členů, přítomno 13 s hlasovacím právem, členská schůze je tedy 
usnášeníschopná.

Návrh program schůze:
– schválení rozpočtu
– schválení členských příspěvků a hodnoty hlasu
– výhody členství
– odvolání členů výboru a kontrolní komise a volba nových statutárních orgánů

Pro program schůze hlasovalo: 9 pro, 4 zdržel

Diskuze – členové – fyzické osoby, domluvili jsme se, že je budeme přijímat, dokud to bude 
organizace zvládat. SVOČR nabízí pomoc s administrativou (sekretariát).

Návrh rozpočtu na rok 2019: 

Příjmy na rok 2019 
- členské příspěvky 250 000 Kč

Výdaje na rok 2019 
- vytvoření webu, doména, správa, údržba, aktualizace, registrace nových členů 65 000 Kč
- cestovní náklady 20 000 Kč
- režijní náklady 10 000 Kč
- propagace sdružení 10 000 Kč
- pronájem sídla 2000 Kč
- právnické a poradenské služby 30 000 Kč
- rezerva na odměny statutárů 100 000 Kč (o výši bude rozhodovat členská schůze) 
- vedení účetnictví 13 000 Kč

Členská schůze souhlasí s tím, že web stránky a jednoduchou aplikaci pro registraci členů vytvoří 
předseda Petr Ptáček, zajistí reklamu na serveru Raft.cz a který si tuto práci si bude fakturovat.
Členská schůze pověřuje výbor v případě potřeby provést změny v rozpočtu přesunem mezi 
jednotlivými kapitolami rozpočtu dle aktuální potřeby spolku.

Pro rozpočet na rok 2019 hlasovalo: 13 pro, 0 proti
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Členské příspěvky a počet hlasů

Petr Ptáček členskou schůzi informoval: ČSK je schopno dát 20 tisíc, KČT 2 tisíce

Po diskuzi byly navrženy 3 kategorie členských příspěvků – 2 tisíce, 10 tisíc, 20 tisíc, odpovídající 
počty hlasů 1, 5 resp. 10 hlasů.

Výše členského příspěvku není podmíněna výší obratu, výše členského příspěvku vs. obrat firmy  
bude pouze doporučená.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti

jiný spolek (svaz) ... cena dle výběru spolku 
- členský příspěvek 20 000, 10 hlasů 
- členský příspěvek 10000 Kč, 5 hlasů
- členský příspěvek  2 000,  1 hlas 

Fyzická osoba člen/přidružený člen bude platit členský příspěvek 2 000 Kč.

Fyzické osoby budou nejdříve přijímáni jako přidružený člen (zkušební doba min. 1 rok), poté může
výbor fyzickou osobu přijmout za řádného člena. 

Pro členské příspěvky pro svazy a fyzické osoby na rok 2019 hlasovalo: 13 pro, 0 proti

Výhody:
Výbor je pověřen zvážením, zda a jaké výhody nabídnout členům. 

Změna ve složení výboru a kontrolní komise

Diskuze: Lenka Říhová je zahlcená prací pro půjčovnu, výbor potřebuje posilnit. 

Hlasování o odvolání Lenky Říhové: 3 pro, 5 proti, 4 se zdrželi

Návrh nových členů výboru: 

4 členný výbor: 4 pro, 8 proti
5 členný výbor: 8 pro, 3 proti, 1 zdržel
Byl schválen 5členný výbor.

Hlasování o odvolání David Grose z kontrolní komise a volíme ho členem výboru: 12 pro, 1 se 
zdržel 

Návrh člena výboru: Míla Pražák 

Hlasování: 10 pro, 3 se zdrželi

Návrh člena kontrolní komise Petra Teringla: 12 pro, 1 se zdržel
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Další kroky: 
- členové zaplatí členské příspěvky
- domácí úkol – Sázava – schránky na odbory životního prostředí
- přijímání členů, vyplní se přihláška online, zpracování automaticky v databázi – program na 

evidenci členů od jiných spolků?

Zápis provedla Anička Holubová v.r.

Zápis ověřil Petr Ptáček v.r.
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