Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

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

9.1.2020

místo

Skype

čas zahájení
počet přítomných

20:30:00
3 (P. Ptáček, L. Říhová,
B. Pražák)

čas ukončení
počet
nepřítomných

21:50:00
2 ( P. Šálek, D. Gros)

Program zasedání výboru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí nových členů
příprava členské schůze
členské příspěvky na rok 2020
Nulk
příprava rozpočtu
aktivity od minulého zasedání
propagace Na Vodu

Program schválen – pro 3, proti 0, zdržel se 0
1. Usnesení

1.

Seznam úředních desek dodán. Nyní požádáme SVoČR o součinnost v hledání vodoprávních
řízení na jednotlivých řekách.
Petr P. předá účetní podklady kontrolní komisi. – předáno

2.

Přijat člen 1x svaz (Junák – český skaut, Kapitanát vodních skautů, z.s.) a 1x firma ( Inge –
Outdoor) - pro 3, proti 0, zdržel se 0
Nepřijat Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06 /05 Sázava – pro 3, proti 0,
zdržel se 0

Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ: 08159386, www.avts.cz, info@avts.cz
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 71907

Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

3.

Členská schůze se uskuteční v plánovaném termínu 6.2.2020 od 14:00.
Místo : TJ Kotva Bráník – U Ledáren 55, 147 00 Praha 4.
Příprava :
-

Pozvánka pro členy – připraví Míla P. + návrh pošle výboru v pátek 10.1
Program schůze – připraví Míla P. (bude součástí pozvánky pro členy)
Výroční zpráva – připravena
Volební + jednací řád – připraven + schválen - pro 3, proti 0, zdržel se 0
Návrh činnosti pro rok 2020 – připraví Míla P.
Hlasovací lístky různých barev dle počtu hlasů jednotlivých členů – připraví Lenka Ř.
Prezenční listina – vygenerujeme ze systému

Pozvánka členům bude odeslána emailem nejpozději v pondělí 13.1.2019.
Účast na členské schůzi je třeba potvrdit emailem nejpozději do pondělí 27.1.2019 na email
prihlasky@avts.cz s uvedením počtu osob.
1 týden před schůzí nahlásit v místě konání počet osob.
Sraz členů výboru ve dni konání členské schůze ve 12 hod. v místě konání schůze.

4.

Na jednání výboru 10.12.2019 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 jednání 9.1.2020 se výbor vrátil k diskuzi ohledně členského příspěvku 500 Kč. Fyzické
osoby, které přispějí 500 Kč se stanou pouze přispívajícími asociaci, nikoli přidruženými
členy.
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5.

Snaha o zápis vodní turistiky do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Je již
připraven vyplněný formulář na návrh o zápis. Na základě rady pracovnice muzea je třeba
pojmout vodáctví jako moderní etnografii. Petr se obrátil s žádostí na pracovníka Národního
muzea, který má velké zkušenosti a může nám s formulací žádosti pomoci. Čekáme na
odpověď.
Žádost se musí podat do konce února.

6.

Návrh rozpočet 2020 :
Počáteční zůstatek k 1.1.2020

161.000 Kč

Příjmy v roce 2020 - členské příspěvky

280.000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

441.000 Kč

Výdaje na rok 2020
závazky z roku 2019 (odměna výbor)
závazky z roku 2019 (tisk informačních letáků)
správa webu, doména, údržba, aktualizace, registrace nových členů
odměny výbor
cestovní náklady
propagace sdružení
pronájem sídla
právnické a poradenské služby
vedení účetnictví, účetní poradenství
VÝDAJE CELKEM
7.

45.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
70.000 Kč
50.000 Kč
30.000 Kč
2.000 Kč
30.000 Kč
10.000 Kč
287.000 Kč

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 předal Campanule, aby ho použila při
žádosti na OŽP. Toto jednání stále pokračuje, Petr P. je pomocí Campanule v probíhajícím
jednání.
Petr P. informoval o přípravách na změnu vodního zákona. – stále se řeší
Petr P. informoval výbor o stanovisku k žádosti o povolení výjimky zvláště chráněných druhů
živočichů pro stavbu MVE Bezpráví a RP na řece Tichá Orlice ř. km 40,443. V tomto jednání
AVTS rozporovala veřejný zájem stavby MVE z důvodů uvedených celoročních průtoků
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v daném úseku a tím i předpokládaného výkonu MVE. V žádosti uvedené průtoky nejsou
relevantní, protože na základě skutečných průměrných denních průtoků za rok 2018 a 2019,
které bylo nutné vyhledat, průměrovat a kategorizovat, byly vypočteny roční reálné výkony
MVE. Z nich je patrné, že by MVE nebyla funkční více jak polovinu roku z důvodu nízkého
průtoku.
Připomínky byly vzaty v úvahu + poslány účastníkům řízení. Naopak byl Petrovi poslán
posudek od jiného účastníka řízení. Petr v jednání pokračuje.

8.

Míla P. jednal s časopisem Pádler ohledně propagace členství v AVTS. Asociaci byla za
zvýhodněných podmínek nabídnuta celá stránka v časopise Na Vodu + možnost rozhovoru o
Asociaci v časopise Pádler. Míla a Petr dohodnou možnost spolupráce, cenu, podmínky.

Zápis je uložen:

V archivu v sídle asociace

Zapsala Lenka Říhová
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