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

8. 12. 2021
14:00:00
4 (P. Ptáček, L. Říhová,, P.
Šálek, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Týnec nad Sázavou
16:00
1 (D. Gros)

Program zasedání výboru







kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí nových členů
aktivity od minulého zasedání, nové aktivity
příprava členské schůze
příprava rozpočtu na rok 2022

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

 Petr P. se pokusil zajistit schůzku s ředitelkou odboru na MK ohledně kulturního
dědictví, ale byl odmítnut.
 AOPK nám zaslalo stanovisko k Reichovu jezu ve Valmezu na Rožnov. Bečvě. Spolu
s ním bylo odesláno i naše stanovisko s nesouhlasem s opravou a ponecháním jeho
renaturaci.

2.
3.

 Noví členové – 0
 MVE Dubina – Magistrát KV opět prodloužil staviteli termín na dodání chybějících
stanovisek a to do konce prosince. Zároveň svolal ústní jednání na 7.1.2022. Zúčastní
se Petr P. a Míla P.
 Ministerstvo dopravy (MD) odpovědělo ohledně vytvoření standardu na bezpečnou
vodáckou propust, že by to mělo být ve správě MZe. Petr P. reagoval, že migraci též
neřeší MZe, ale MŽP a že plavba patří na MD. Petr P. bude kontaktovat i MZe.
 Petr P. se dále aktivně snaží zajistit podporu schválení statku České vodáctví na
Ministerstvu kultury.
 Přišla odpověď ohledně jezu Boršov – jedná se o opravu jezu na ohlášku s instalací
klapek 70 cm vysokých, které byly zničeny povodní.
 Odpověď ohledně jezu Herbertov nedorazila v zákonné lhůtě, zaslala se stížnost pro
porušení zákona 106/99. Následně úřad zaslal zprávu, že se jedná o opravu na ohlášku.
 Jihočeský kraj se vyjádřil k našemu odvolání ke změně povolení k nakládání s vodami
pro jez Benešův mlýn. Uznal naše námitky, že hydrotechnický posudek je špatný a že
úřad vůbec nedal podmínky na získání stanovisek z ochrany přírody, že nestanovil
způsob měření MZP atd. Rozhodnutí zrušil a vrátil zpět na MÚ Tábor. Více v článku.
Výbor doporučil podat stížnost na zhotovitele posudku.
 Povodí Vltavy odstranilo nebezpečnou bóji v blízkosti propusti Staroměstského jezu.
 Franta Švelch provedl jednání na jezu Svaté Pole, kde se diskutovala otázka vytvoření
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kanálu místo nebezpečného jezu. Petr P. oslovil Povodí Vltavy, jestli by souhlasilo s
prodejem či pronájmem pozemku. Povodí Vltavy zde má vlastní plány na přebudování
stupně s mírným spádem migračně prostupným.
MVE Nové Městečko – k procesu EIA byla doplněna dokumentace, ze které vyplývá,
že stavba nebude mít negativní dopad na CHKO Šumava, EVL … a došlo k
vypořádání připomínek účastníků. Bohužel v drtivé většině ve prospěch investora.
Mve Písty – na základě žádosti od investora jsme zaslali připomínky ke stavbě MVE.
Požadujeme přenášení jezu, aby bylo zachováno v současné podobě, zároveň jsme dali
požadavek na stavbu skluzu.
Míla P. zajistí návrh bannerů, plakátů, rol-upů apod.
Výbor souhlasí s fakturací Petr P. dle nevyčerpaných výdajů rozpočtu 2021.

 Příprava členské schůze
 vytvořit výroční zprávu (Petr P., Míla P.)
 datum schůze : středa 23.3.2022 od 14 hod, seminární místnost Bisport, Týnec nad
Sázavou

 Rozpočet na rok 2022
Návrh rozpočtu 2022:
Příjmy v roce 2021 - členské příspěvky
Příjmy v roce 2021 - dary

250 000,00 Kč
100 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM
Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2022

350 000,00 Kč
327 000,00 Kč

Výdaje na rok 2022
správa webu, doména, údržba, aktualizace, registrace nových
členů
odměny výbor
cestovní náklady
propagace sdružení
pronájem sídla
právnické a poradenské služby
vedení účetnictví, účetní poradenství

30 000 Kč
250 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
2 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
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VÝDAJE CELKEM

402 000,00 Kč

Příští schůze 11.1.2022 ve 20 hod. Skype
Zkratky:
APO – Analyticko – právní odbor AVTS
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ČIZP – Česká inspekce životního prostředí
ČRS – Český rybářský svaz
MŘ – manipulační řád
MÚ – městský úřad
MVE – malá vodní elektrárna
MZe - Ministerstvo zemědělství
MZP – minimální zůstatkový průtok
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
SPS – Státní plavební správa
VKP – významný krajinný prvek
VZS – Vodní záchranná služba
Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace
Zapsal Petr Ptáček
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