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

datum 6.6.2019 místo Skype konference
čas zahájení 21:00:00 čas ukončení 22:00:00
počet přítomných 5 počet nepřítomných 0

Program zasedání výboru

1. email adresy spolku
2. výběr banky
3. reklama spolku
4. texty pro web stránky
5. text pro firmy
6. tisková konference

1. Usnesení

1. Program schválen – pro 5, proti 0, zdržel se 0 
2. Petr Ptáček informoval o zapsání spolku do rejstříku, což proběhlo k dnešnímu dni, a následných 

krocích, které učinil – zřízení datové schránky, pokus o zřízení zákaznické karty pošty, pozastavení 
živnosti na 10 let. Živnost se dá kdykoli v případě potřeby převést na aktivní, není nutné čekat 10 let.

Je nutné co nejdříve obeslat vodoprávní úřady. David Gros a Pavel Šálek zajistím adresy vodoprávních
úřadů v jejich působnosti.

Petr Ptáček zajistí zřízení uživatelů v rámci datové schránky pro všechny členy výboru.

Zákaznické karty ČP budou dvě, jednu obdrží Lenka Říhová a jednu Petr Ptáček

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.  

Bankovní účet se zřídí u Fio banka se dvěma kartami, jednu obdrží Lenka Říhová a jednu Petr Ptáček.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Šálek zjistí možnosti reklamy v rámci ČPV.

Členové výboru zašlou Petru Ptáčkovi své osobní fotky s krátkým popisem své osoby pro umístění na 
web stránky a zároveň zašlou své připomínky k web stránkám do úterý 11.6. 

Výbor se dohodl na uspořádání tiskové konference pro novináře v Praze 13:00 dne 18.6., jehož náplní 
budou informace o nově zřízené asociaci a další vodácká témata.

Výbor konstatoval, že bude vhodné vytisknout informační letáky, které by se mohly rozdávat klientům 



půjčoven. Návrh letáku se uskuteční až po korekturách web stránek.

Petr Ptáček zřídí poštovní doménový koš, kam budou mít členové výbor přístup. 

Další schůze výboru bude 9.7. ve 20:00 opět formou skype konference.

Zápis je uložen: V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček


