Asociace vodní turistiky a sportu
Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
datum
čas zahájení
počet přítomných

7.4.2020
20:00:00
4 (P. Šálek, P. Ptáček, L.
Říhová, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
22:00:00
1 (David Gros)

Program zasedání výboru

–
–
–

kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí nových členů
aktivity od minulého zasedání, nové aktivity

Program schválen – pro 4, proti 0, zdržel se 0
1.

–

–
–
–
2.
3.

Posouzení žádosti o zápis do seznamů nemateriálních statků tradiční lidové kultury se
vlivem nouzového stavu výrazně prodlouží. Prozatím se ozvala Praha, že posouzení
může proběhnou až ke konci roku.
Samolepky i bannery jsou připravené k výrobě, ale vlivem současného stavu je vše
pozastaveno.
Nikdo prozatím nenavrhl žádného dalšího člena do výboru.
Reklama v prvním čísle časopisu Padler proběhla.

U třech žádostí čekáme na potvrzení přihlášky. Prozatím není nikdo ke schválení členství.
– Benešův mlýn na Lužnici, který bývá permanentně suchý – přišlo vyjádření od ČIŽP,
že majitel jezu i přes suché jedno pole v době kontroly neporušuje vodní zákon. ČIŽP
čeká na vyřízení změny manipulačního řádu, kde tento stav má být povolen.
– Pavel Š. informoval ohledně jednání cyklotrasy podél Ohře, která zruší mnohaleté
tábořiště pro dětský tábor.
– Pavel Š. informoval o zrušených závodech ČPV v jarních měsících.
– Dotázat se na MPO ohledně možnosti půjčování lodí v současné situaci. Půjčovny
půjčí lodě mimo uzavřené prostory a vrátí je opět mimo uzavřené sportoviště.
– Zjistit u platebních bran, které by umožnily jednoduší příspěvky od nečlenů, jestli je
lze objednat na pouze 3 měsíce.
Příští skype schůze 5.5. ve 20:00

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
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