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

datum 16.9.2019 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 21:00:00
počet přítomných 4 ( P.Ptáček, B. Pražák, D. 

Gros, P. Šálek)
počet 
nepřítomných

1

Program zasedání výboru

1. Schválení programu 
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Spolupráce s dalšími subjekty
4. Informace ohledně přípravy jezu na horní Otavě
5. Připomínkování nařízení vlády 
6. Účetní směrnice AVTS
7. Termín členské schůze
8. Příprava programu členské schůze
9. Oslovení nových členů do AVTS
10. Jiné
11. Termín příští skype schůze

1. Usnesení

1. Program schválen – pro 4, proti 0, zdržel se 0
2. Kontrola minulých úkolů

Zákaznická karta ČP – zatím nedořešeno, Lenka ji má zaslat.
Na letáčku asociace se pracuje, text Petr poupravil a poslal grafikovi. Po grafické korektuře bude leták
připomínkován a následně dopracován. 

3. Navázaní spolupráce se svazem sportovních svazů – Petr iniciuje schůzku a mělo by vzniknout 
memorandum o spolupráci.

4. Petr informoval ohledně přípravy jezu na horní Otavě, kde se připravuje postavit nový jez s náhonem 
cca 500 metrů. Jez zatím prošel schvalovacím řízením EIA. Vodoprávní úřad tuto stavbu zatím nemá v
řešení – velmi podrobně sledován další vývoj.

5. Připomínkovalo se nařízení vlády ohledně výpočtu minimálních zůstatkových průtoků, kdy bylo 
upozorněno, že u příjezových elektráren není v návrhu počítáno s možným průtokem vody propustí. 
Byla zde jen možnost vody do rybochodu.

6. David vytvoří základ pro účetní směrnici asociace ve spolupráci s Petrem. Jednoduchý formát oběhu a
pravidel účetních dokladů. 

7. Termín členské schůze je stanoven na 6.2.2020 ve 14:00 hod. v Praze. O konkrétním místě bude 



informovat Míla nejpozději do konce listopadu.
  

8. Termín osobní schůze výboru v rámci přípravy programu k členské schůzi je stanoven na 3.12.2019 
v 15:00 hod. Místo konání předběžně v Praze. 

9. Oslovit případné nové členy asociace v průběhu listopadu. Dopis připraví David na základě již 
připravovaného textu na letáčky a pošle ke korektuře zbytku výboru.

10. Proběhla úvaha, jakým dalším způsobem by mohla být asociace nápomocna vodákům a vodáckým 
subjektům. Prozatím odloženo do příští schůze.

11. Další skype schůze 31.10.2019 ve 20:00 hod.   

Zápis je uložen: V archivu v sídle asociace

Zapsal David Gros


