Vážení členové AVTS a čestní hosté,
dovolte, abychom vás pozvali na členskou
schůzi AVTS, která se uskuteční dne 6.2.2020 od 14:00 na adrese :
TJ Kotva Braník, U ledáren 55, Praha 4
Program schůze:


Přivítání



Schválení programu schůze a jednacího řádu



Schválení výroční zprávy za rok 2019



Schválení zprávy o hospodaření



Projednání zprávy kontrolní komise



Schválení rozpočtu na rok 2020



Schválení výše členských příspěvků pro rok 2020 a 2021



Schválení plánu činnosti pro rok 2020



Diskuze



Závěr

Vaši účast včetně počtu zúčastněných osob nám prosím laskavě
potvrďte do 27.1.2019 na emailovou adresu : prihlasky@avts.cz
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o prostudování výroční zprávy,
jednacího řádu a příloh níže.
Pro členy a hosty je připraveno občerstvení. Do loděnice TJ Kotva
Braník se dostanete tramvají č. 3, 17, 21 na zastávku Nádraží Braník,
anebo autem a v tom případě prosím využijte parkoviště v ulici
U kempinku.
Za AVTS Ing. Petr Ptáček 10.1.2020

Návrh rozpočtu 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 rozpočtu roku 2019 (odměna výbor)

100.000 Kč

závazky z roku 2019 (propagace - tisk informačních letáků)

10.000 Kč

závazky z rozpočtu roku 2019 (doplatek web aplikace)

20.000 Kč

závazky z rozpočtu roku 2019 (pronájem sídla)

2.000 Kč

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

354.000 Kč

Zpráva o hospodaření
Výbor AVTS hospodařil v roce 2019 s přebytkovým rozpočtem, kdy veškeré příjmy byly z
členských příspěvků. Nebyla vyvíjena žádná vlastní ekonomická činnost. Většinu odborných
služeb a konzultací, které byly uvedeny v rozpočtu 2019, jako např. právní nebo účetní
služby, byly zajištěny vlastní aktivitou, kdy si výbor nastudoval problematiku nebo
konzultoval zdarma. Taktéž propagace spolku (tiskové konference, několik PR zpráv v
průběhu roku, reklama na raft.cz) nebo další výdaje byly hrazeny členy výboru bez
požadavku na proplacení.
Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích
podle Přílohy č. 1

Název a sídlo účetní jednotky
Asociace vodní turistiky a
sportu z.s.
Ing. Fr. Janečka 511

vyhlášky č. 325/2015 Sb.

Týnec nad Sázavou
257 41

IČ 08159386
Označení
položky
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Označení
položky

A. Příjmy
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Příjmy z veřejných sbírek
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
Přijaté členské příspěvky
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
Ostatní
Průběžné položky
Kursové rozdíly
Příjmy celkem

Činnost
Hospodářská

Hlavní

220

220

220

220
Činnost

B. Výdaje
Hlavní

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99

Celkem

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál
Zboží
Služby
Mzdy
Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
Ostatní osobní výdaje
Ostatní
Průběžné položky
Kursové rozdíly
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

Hospodářská

Celkem

4

4

13

13

17
203

17
203

Přehled o majetku a závazcích
Přehled o majetku a závazcích
(v celých tisících)
vyhlášky č. 325/2015 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Asociace vodní turistiky a
sportu z.s.
Ing. Fr. Janečka 511
Týnec nad Sázavou
257 41

IČ 08159386
Označení
položky

A. Majetek

Stav k rozvahové m u
dni m inulé ho
úče tního období

01 Dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek
03 Finanční majetek
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
06 Zásoby
07 Pohledávky
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
09 Ostatní majetek
10 Majetek celkem
Označení
položky

B. Závazky

01 Závazky
02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem
99 Rozdíl majetku a závazků

Stav k rozvahovém u
dni běžného
účetního období

204
2

206
Stav k rozvahové m u

Stav k rozvahovém u

dni m inulé ho

dni běžného

45
45
161

Plán činnosti AVTS na rok 2020
 Řešení vodoprávních řízení v souvislosti se stavbami na řekách
 Řešení legislativy na vládní, krajské a obecní úrovni
 Řešení a monitoring suchých jezů
 Propagace AVTS a jejich cílů
 Propagace bezpečnosti vodní turistiky na řekách
 Legislativní podpora při zabezpečení tradičních vodáckých akcí
 Legislativní podpora rozvoje tábořišť a budování přístavišť na řekách
 Získávání nových partnerů pro spolupráci s AVTS
 Získávání nových externích spolupracovníků pro AVTS
 Hledání dalších zdrojů financování pro projekty a činnost AVTS

