Asociace vodní turistiky a sportu

Zápis z členské schůze Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
Typ schůze: členská
Datum konání: 16.3.2021
Místo konání: sídlo spolku, Františka Janečka 511, Týnec nad Sázavou
Počet zúčastněných členů: 18 členů
Počet zúčastněných přidružených členů: 1 člen
Počet zúčastněných hlasů: 102 hlasů
Předsedající schůze: předseda spolku Petr Ptáček
Asociace má ke dni schůze 26 členů, což dělá 123 hlasů, přítomno 102 hlasů, členská schůze je tedy
usnášeníschopná.
Návrh 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
Pro program schůze hlasovalo: 102 pro, 0 proti, 0 zdržel
Schválení zapisovatele: 91 pro, 11 se zdržel, 0 proti
Členská schůze ustanovila volební komisi ve složení: Stanislav Peřina, Dan Fleisig a Eliška
Ebelová, předseda Stanislav Peřina
Schválení jednacího řádu, hlasovalo: 102 pro, 0 proti, 0 zdržel
Výroční zpráva
Petr Ptáček představil účastníkům členské schůze zprávu o činnosti za rok 2020.
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Asociace vodní turistiky a sportu
Činnost 2020:
 Účast v řízeních
o Tichá Orlice: jez Bezpráví – 2x zamítnuto, nyní 3. varianta, kterou se zabývá
Ministerstvo životního prostředí
o Berounka: Roztoky pod Křivoklátem – sportovní propust zamítnuta kvůli obavě
z ohrožení kanálu tamtéž – nedohoda; Černošice – dohoda o otevření sportovní
propusti, která byla mnoho let uzavřena
o Ohře: Solivárna – bude vybudována vodácká propust, Královské Poříčí – plánuje se
stavba MVE s našimi připomínkami, MVE Vojkovice – obec neprodala nutné
pozemky pro stavbu, Dubina – výstavba 4m vysokého nebezpečného jezu ve fázi
stavebního řízení
o Otava: připravují se 2 nové MVE v destinacích Malé Městečko, Malé Hydčice,
oprava jezu Rábí






Bylo dosaženo zohlednění potřeb vodáků při změně zákona č. 544/2020 Sb.
o §36 Minimální zůstatkový průtok musí zohlednit vodáky
o §15 Dílo na řece musí být prostupné (možnost přenesení nebo splutí)
AVTS zajišťuje informační servis pro členy i vodáckou veřejnost v době koronavirové
pandemie, vyjednala povolení putovních táborů
PR aktivity k propagaci vodáckého sportu a bezpečnosti na vodě
Zápis do krajských seznamů nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Praze a Hradci
Králové, čekáme na Středočeský kraj, přihláška do národního seznamu podána – zvážit
umístění sesbíraných informací na stránky AVTS.cz – kvůli zvýšení návštěvnosti
Sbírka Zachraňme vodáctví na portálu Darujme.cz – vybráno 16000 Kč

Hlasování o schválení výroční zprávy: 102 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Hospodaření v roce 2020:
Lenka Říhová seznámila členskou schůzi s výsledky hospodaření v roce 2020.
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: 102 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh rozpočtu 2021:
Počáteční zůstatek k 1.1.2021
Příjmy v roce 2021 - členské příspěvky
Příjmy v roce 2021 - dary
PŘÍJMY CELKEM

266 000 Kč
204 000 Kč
20 000 Kč
490 000 Kč
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Asociace vodní turistiky a sportu
Výdaje na rok 2021
správa webu, doména, údržba, aktualizace, registrace nových členů
odměny výbor
cestovní náklady
propagace sdružení
pronájem sídla
právnické a poradenské služby
vedení účetnictví, účetní poradenství
VÝDAJE CELKEM

30 000 Kč
180 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
2 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
332 000 Kč

Hlasování o rozpočtu na rok 2021: 102 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Členské příspěvky na rok 2021:
Členské příspěvky jsou navrhovány ve stejné výši, jako byly v roce 2020 (2 000 Kč 1 hlas, 10 000
Kč 5 hlasů, 20 000 Kč 10 hlasů, budoucí člen si při vstupu volí svoji výši členských příspěvků).
Hlasování o výši členských příspěvků: 102 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Přidružení členové – výše příspěvku 2000 Kč: 76 pro, 26 proti, 0 se zdržel
Termíny zaplacení členských příspěvků pro rok 2022:
Výbor navrhuje pro rok 2022 splatnost členských příspěvků do konce ledna 2022.
Hlasování o termínu zaplacení členských příspěvků: 102 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Plán činnosti 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
Hlasování o plánu činnosti pro rok 2021: 102 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Asociace vodní turistiky a sportu
Volba členů výboru a kontrolní komise
Na členy výboru byli navrženi: Petr Ptáček, Lenka Říhová, Pavel Šálek, David Gros, Bohumil
Pražák
Hlasování o členech výboru: 101 pro, 0 proti, 1 zdržel
Kontrolní komise byla odsouhlasena ve složení: Petr Teringl, Anna Holubová, Lenka Vrbatová
91 pro, 0 proti, 11 zdržel
Usnesení členské schůze
Užití finanční rezervy výborem v případě nenadálých právních výdajů:
Členská schůze opravňuje výbor použít finanční rezervu až do výše 158 000 Kč na zvýšené výdaje
za právní služby pro AVTS.
102 pro, 0 proti, 0 zdržel
Diskuze:
Hlavním tématem diskuze bylo získávání dalších finančních prostředků pro činnost asociace mimo
členské příspěvky. Subjekty podnikající ve vodáctví (půjčovny, e-shopy) byly vyzvány, aby přidaly
do objednávkového formuláře možnost darovat peníze přímo asociaci a platbu přijali společně
s platbou za objednávku (přijatá část daru se zaúčtuje mimo příjmy firmy formou průběžné položky
- účetní předkontace 221-379 a převede např. 1x měsíčně na účet asociace). Další možností je
zobrazit klientovi po odeslání objednávky widget aplikace Darujme.cz, skrz které lze též peníze
darovat. Widget „Zachraňte vodáctví“ odešle Petr Ptáček subjektům.
Dát na hlavní stranu webů členských subjektů „Jsme členem Asociace vodní turistiky a sportu“ a
logo asociace, případně i zde umístit widget na Darujme.cz.
Samolepka pro rozšíření povědomí o AVTS, např. „Kopu za české vodáctví.“
Pro začátek se doporučuje prodej samolepky zúčastněnými subjekty, později např. v kempech,
v tom případě je třeba počítat se ziskem pro kempaře (provize).
Možnost umístění informace o AVTS v tištěných materiálech předávaných klientům (např. mapičky
pro klienty).
Otavatour navrhuje udělat vratné kelímky, etikety nebo placky, které vyrábí postižení za 12 kč/kus.
Výtěžek by byl zaslán na účet AVTS.
HG Sport a Sundisk by mohli navíc vyvěsit bannery upoutávající na činnost.
Grafiku merchových produktů připraví Anna Holubová.
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Svazy se pokusí zvážit, zda by nemohly v rámci splavenek na vodáckých akcí vybírat peníze pro
AVTS (např. 5kč-10kč/splavenka).
Jednotliví členové by dle výše uvedených možností měli sami zvážit, kde a jak v rámci svých
aktivit by mohli AVTS propagovat a zároveň jak zajistit získávání darů od vodáků. To vše v rámci
své režie, výbor dodá poklady pro přípravu (logo …).
Závěr:
Výbor informoval o zřízení Analyticko – právního týmu (APT), který bude pomáhat výboru ve
složitějších řízení nebo u soudních pří. Výbor též poděkoval svým členům za jejich podporu a
pomoc při zajišťování pokladů v rámci řízení.
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