Asociace vodní turistiky a sportu
Zápis z členské schůze Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
Typ schůze: členská
Datum konání: 6.2.2020
Místo konání: Kotva Braník
Počet zúčastněných členů: 19 členů
Počet zúčastněných přidružených členů: 2 členové
Počet zúčastněných hlasů: 108 hlasů
Předsedající schůze: předseda spolku Petr Ptáček
Asociace má ke dni schůze 27 členů což dělá 124 hlasů, přítomno 108 hlasů, členská schůze je tedy
usnášeníschopná.
Návrh program schůze:
 Přivítání
 Schválení programu schůze
 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
Pro program schůze hlasovalo: 108 pro, 0 proti, 0 zdržel
Schválení jednacího řádu, hlasovalo: 108 pro, 0 proti, 0 zdržel
Výroční zpráva
Petr Ptáček shrnuje výroční zprávu. Asociace byla založena mimo jiné za účelem možnosti
zasahování do vodoprávních řízení a dále s cílem působit na legislativce ve prospěch vodního
sportu a vodní turistiky.
Činnost 2019:
 Webové stránky, automatický systém evidence přihlášek, rozesílání emailů členům
 18.6. Tisková konference. Převzala ČTK, Český Rozhlas, Impuls…
 Legislativa – v letošním roce bude novelizován vodní zákon, prosazujeme pozměňovací
návrhy ve smyslu zohledňování vodní turistiky při stanovování zůstatkových průtoků,
povinnost majitelů jezů zajistit možnost přenášení
 Aktivity v jednotlivých vodoprávních řízeních – získávání informací z úředních desek
 Aktivita na jezech – Sázava: Kamenný přívoz, Ledeč nad Sázavou, Ohře: Dubina,
Berounka: Roztoky u Křivoklátu, jez Sýkořice, Tichá Orlice
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Letáček vodácké desatero + informace o AVTS

Hlasování o schválení výroční zprávy: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Hospodaření v roce 2019:
Lenka Říhová seznámila členskou schůzi s výsledky hospodaření v roce 2019.
Petr Teringl představil zprávu Kontrolní komise. Kontrolní komise nezjistila žádnou věcnou závadu
v účetnictví.
Zápis závěru kontrolní komise bude uložen v sídle spolku.
Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise.
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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
faktura za propagaci a reklamu od Petra Ptáčka (její výše byla schvalována členskou schůzí)
100.000 Kč
propagace - tisk informačních letáků 10.000 Kč
doplatek web aplikace) 20.000 Kč
pronájem sídla 2.000 Kč
správa webu, doména, údržba, aktualizace, registrace nových členů 30.000 Kč
odměny výbor (bude schvalováno na členské schůzi 2021) 100.000 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 384.000 Kč
Schvalování dílčí části rozpočtu - faktura za propagaci a reklamu ve výši 98 000 Kč pro Petra
Ptáčka a 2000 Kč cestovní příkaz pro Pavla Šálka, celkem 100.000 Kč: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Hlasování o rozpočtu na rok 2020: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Členské příspěvky na rok 2020 a 2021 jsou navrhovány ve stejné výši jako byly v roce 2019 (2000
Kč 1 hlas, 10000 Kč 5 hlasů, 20000 Kč 10 hlasů).
Hlasování o výši členských příspěvků: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Termíny zaplacení členských příspěvků pro roky 2020 a 2021:
Výbor navrhuje pro rok 2020 splatnost členských příspěvků do konce února 2020,
Pro rok 2021splatnost členských příspěvků do konce ledna 2021.
Hlasování o termínu zaplacení členských příspěvků: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Plán činnosti 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
Hlasování o plánu činnosti pro rok 2020: 108 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Diskuze:
Samolepka pro rozšíření povědomí o AVTS – různé varianty pro různé řeky
Členové nabídnou reklamní plochy ve svých sídlech nebo kempech či půjčovnách, na které by se
dala umístit reklama (plachta). Ta by měla obsahovat informace, co AVTS udělala pro vodáky na
příslušné řece. Prosíme členy o zaslání rozměrů, které by byli ochotni poskytnout.
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