Vážení členové AVTS a čestní hosté,
dovolte, abychom vás pozvali na členskou schůzi AVTS, která se
uskuteční dne 16.3.2021 od 14:00 na adrese sídla spolku Ing. Fr.
Janečka, Týnec nad Sázavou.
Program schůze:
 Přivítání


Schválení programu schůze a jednacího řádu



Schválení výroční zprávy za rok 2020

 Schválení zprávy o hospodaření


Projednání zprávy kontrolní komise

 Schválení rozpočtu na rok 2021
 Schválení výše členských příspěvků pro rok 2022
 Schválení plánu činnosti pro rok 2021
 Volby výboru a kontrolní komise (hledáme i 1 člena do výboru)
 Zapojení členů spolku pro získání finančních prostředků od jejich
zákazníků
 Diskuze
 Závěr
Vaši účast včetně počtu zúčastněných osob nám prosím laskavě
potvrďte do 10.3.2021 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.

Uskutečnění členské schůze je závislé na epidemiologické situaci v ČR.
V tuto chvíli se může uskutečnit při dodržení těchto pravidel dle VN:
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

II. stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto výjimky:
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v
obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,
Bod X
omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu
právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak,
že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
1.každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest
zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo
respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností
minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
2.osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2
metry, s výjimkou členů domácnosti,
3.každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné
pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARSCoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
4.že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které
je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby
orgánu
Tedy můžeme udělat členskou schůzi, ale
musí být v sídle spolku.
Určitě přijďte, je nutné řešit důležité věci. Na CoV-2 test zdarma má
každý nárok jednou za 3 dny (seznam míst). Budeme se na vás těšit.
Za AVTS Petr Ptáček

Návrh rozpočtu 2021:
Počáteční zůstatek k 1.1.2021

266 000 Kč

Příjmy v roce 2021 - členské příspěvky

204 000 Kč

Příjmy v roce 2021 - dary
PŘÍJMY CELKEM

20 000 Kč
490 000 Kč

Výdaje na rok 2021
správa webu, doména, údržba, aktualizace, registrace nových členů
odměny výbor

30.000 Kč
180.000 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

332.000 Kč

Zpráva o hospodaření
Výbor AVTS hospodařil v roce 2020 s přebytkovým rozpočtem, kdy veškeré příjmy byly z
členských příspěvků a z darů. Nebyla vyvíjena žádná vlastní ekonomická činnost. Většinu
odborných služeb a konzultací, které byly uvedeny v rozpočtu 2020, 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.

Plán činnosti AVTS na rok 2021
 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
 Podpora subjektům v činnosti v době pandemie Covid 19
 Legislativní podpora při zabezpečení tradičních vodáckých akcí
 Legislativní podpora rozvoje tábořišť a budování přístavišť na řekách
 Zapsání vodní turistiky na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR
 Získávání nových partnerů pro spolupráci s AVTS
 Získávání nových externích spolupracovníků pro AVTS
 Hledání dalších zdrojů financování pro projekty a činnost AVTS

