
 

     Z á p i s
   z  členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora,

 která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod.

Přítomni :      16 členů dle prezenční listiny
Omluveni:     15 členů        
Nepřítomni :  20 členů 
 

       Vzhledem k tomu, že ve 14.30 hod nebyla přítomna nadpoloviční většina členů
tj. 26, byla schůze zahájena a pokračovala od 15:00 hod v souladu s platným jednacím 
řádem – schůze je usnášení schopná.
Program:
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Činnost OV SVČR od poslední členské schůze
4. Zpráva mandátové komise
5. Projednání přijetí nových členů,ukončení členství
6. Zpráva o hospodaření za rok 2012
7. Zpráva revizní komise
8. Organizační zprávy
    - informace ke spolupráci s Ministerstvem zemědělství - agentura pro
      zemědělství a venkov, pracoviště Kutná Hora 
    - projednání návrhů na kandidátku do Orgánů Oblastního výboru
      pro volební období 2013 – 2015 (volby září 2013)
    - zpráva o přípravě XXVIII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře
    - volba delegátů na Valnou hromadu Sdružení vodohospodářů ČR-květen 2013

             - průběh přípravy tematických zahraničních zájezdů a tuzemského zájezdu
               na Šumavu

    - zpráva redakční rady
    - činnost Klubu vodohospodářů  
    - vyhlášení fotosoutěže na rok 2013
9. Diskuse  

       10. Usnesení         
 11. Závěr



 K bodu 1)
Schůzi zahájila a řídila předsedkyně SVČR Eva Pokorná. Navržený program byl

doplněn v bodě č.8 o volbu kandidátů Oblasti Kutná Hora do Republikových orgánů.
Schváleno všemi přítomnými.

 K bodu 2)
Volba komisí – mandátová:p.Kohoutová,Ing.Poláková,p.Zdeňková                      
                         návrhová : Mgr.Kupecká,Ing.Valterová,Ing.Anderle

Složení komisí schváleno jednomyslně.

K bodu 3)
       Činnost OV SVČR od poslední členské schůze podrobně zhodnotila předsedkyně.
Výbor se sešel třikrát, v prosinci společně s Klubem vodohospodářů. Projednávala se

        příprava dnešní členské schůze, zpráva o hospodaření. Oblast má k 31.12.2012
padesát členů, t toho je 5 čestných, příspěvky jsou uhrazeny.
Příspěvky na rok 2013 dosud k 5.3. neuhradilo 13 členů, termín do 25.3.2013 -
prosíme o dodržení splastnosti.
Podle data členství v SVČR nebudou v roce 2013 předávány pamětní listy;
v roce 2014 budou oceněni členové : p.Kohoutová Eva,Ing.Kouba Bohuslav,
p.Pokorná Eva,MUDr.Stehlík František,Ing.Tichá Šárka a p.Zachová Věra.

K bodu 4)
Zpráva mandátové komise – přednesla Eva Kohoutová,

je přílohou zápisu z dnešní členské schůze.

K bodu 5) 
Projednání přijetí nových členů – přihlášku si podal p. Bc.Bulíř Radek, bytem

         Častolovice, pracoviště Vamberk. Předběžně projednáno ve výboru 22.1.2013.
         Přítomni souhlasí.

K bodu 6)
Zprávu o hospodaření přednesla Ing. Hana Poláková

Zápis o rozboru hospodaření je přílohou dnešního zápisu.
 

K bodu 7)
Revizní komise provedla kontrolu s výsledkem :

        stav na peněžních účtech k 31.12.2012 – 159.654,57 Kč
        stav hotovosti pokladna k 31.12.2012   -     2.154,90  Kč
        Příspěvek od RV – 16.000,- Kč.
        Příspěvky za rok 2012 uhradilo 45 členů, 5 členů je čestných.



K bodu 8)
Organizační záležitosti

–  spolupráce s Agenturou pro zemědělství a venkov, pracoviště Kutná Hora -
            dle vlastního plánu činnosti: v r.2012 se žádný seminář nekonal,bude připraven
            ve spolupráci s Ing.Hejdánkovou, AZV Kutná Hora. Informace budou včas
            oznámeny. Zprávu podala p.Eva Pokorná.

–  návrhy do orgánů OV SVČR Kutná Hora pro volební období 2013-2015
            (volby – září 2013)
            Dosavadní předsedkyně p.Eva Pokorná plánovaně odstupuje ze své funkce
            k 10.září 2013 a touto cestou žádá členskou základnu o pomoc nebo radu při
            obsazování funkcí ve výboru prodalší volební období. Výboru žádné návrhy
            nedošly, termín se prodlužuje do 31.5.2013. Po tomto datu bude výbor projednávat
            situaci společně s Klubem vodohospodářů. Pokud by došlo k tomu, že nebude
            zajištěna funkce předsedy, případně dalších členů výboru, může se stát, že dojde
            k zániku naší Oblasti, tak jak se již stalo v jiných Oblastech. Prosíme všechny
            členy – pomozte řešit stávající problém.
            Dosavadní předsedkyně je ochotna i nadále pomáhat, ale jen jako řadová členka.

–  volba delegátů na Valnou hromadu SVČR, která se bude konat 15.5.2013
od 12.30 hod. v Kutné Hoře, volba kandidátů do orgánů Republikového výboru
SVČR – návrh OV SVČR Kutná Hora :
RV – p.Lázňovský Jan, Ing. Hájek Josef
         náhradník – Ing.Hlavatý Jiří
kontrolní komise RV – p.Stráník Petr,p. Kalousková Irena
redakční rada RV – Ing.Valterová Eva, RNDr.Zbytovská Irena
Ing.Kujan František se přihlásil jako delegát na Valnou hromadu, celkový počet
delegátů je 8.
S právem hlasovacím budou 4 kandidáti do Republikových výborů a 1 delegát
za OSVČR – Ing. Kujan František. Jména 4 kandidátů budou upřesněna 9.4.2013
na Klubu vodohospodářů.

–  p.Lázňovský Jan informoval přítomné o situaci v RV a o přípravě Valné hromady.
Zpráva bude zveřejněna na našich webových stránkách.

–  současná činnost redakční rady – p.Lázňovský Jan opět upozornil na ukončení
 funkce předsedy redakční rady OSVČR Kutná Hora pro další volební období -
 potřeba zajistit náhradníka.
 Obdobná situace jako při sestavení nového výboru k 10.9.2013.

–  činnost Klubu vodohospodářů za rok 2012 – informuje Dyntera František :
 klub se scházel pravidelně, celkem pětkrát – 35 vodohospodářů, tj. průměr 7osob.
 Z historie „Odborné skupiny přiOSVČR“ si krátce připomeňme:
 Vznikla 22.11.2001 a měla 17 členů.
 2001 – 2002 předseda Ing. Mlynář Josef
 2003 – 2010 předseda Kuřátko Josef
 2010 -           předseda Dyntera František
 Jednatelka je od začátku až do dnešní doby p. Marie Lázňovská.



 Název skupiny se ustálil na „Klubu vodohospodářů“ a je určen všem členům
 OSVČR Kutná Hora. Těm, kteří se podíleli a dosud podílí na činnosti a zúčastňují
 se schůzek, patří poděkování. Příští schůzka se bude konat 9.dubna 2013 
 od 14 hod. v restauraci Kréta v Kutné Hoře, všichni členové a členky OSVČR
 jsou srdečně zváni.

–  fotosoutěž 2013 – vyhlášena dnešním dnem tj. 5.3.2013, ukončení 15.10.2013
 Téma není konkrétně určeno.

–  průběh přípravy tematických zájezdů
 a)Maďarsko – termální lázně, termín září 2013 – přihlášeno 17 účastníků, CK
 si dala podmínku 25 osob a včas to neoznámila garantovi zájezdu – p.Kalouskové.
 Z toho důvodu budou dohodnuty jiné možnosti a o výsledku jednání budou včas
 zájemci informováni.
 b) Itálie – termín červen 2013 – o zájezd je malý zájem, proto se bude řešit formou
 „Las minute“, Mgr.Kupecká bude případné zájemce elektronicky informovat.
 c) Šumava – zájezd se uskuteční poslední květnový víkend, informace bude
 elektronicky, případně telefonicky podávat garant zájezdu Ing.Tichá.
 Příspěvek lze poskytnout pouze na jeden zájezd.

–  zpráva o přípravě XXVIII. Setkání vodohodpodářů v Kutné Hoře ve dnech
 14. a 15.května 2013
 Program : novelizace zákonů stavebního a občanského zákoníku v návaznosti
 na vodní hospodářství. 
 Přednášky : zajištěno 15 lektorů.
 Poplatky : vložné 2.200,- Kč, člen jiné oblasti –  sleva 200,- Kč, člen ČKAIT -
 sleva 100,- Kč. Při platbě v den konání akce se vložné zvyšuje o 100,- Kč.
 Prezentace firem – Ing.Perný
 Sponzoři – dosud se žádný nepřihlásil
 Bližší informace na webových stránkách.
 

K bodu 9)
Diskuse 

–   úhrada vložného delegátům a kandidátům do RV, účastníkům Valné hromady
             z Oblastí Severní Čechy, Morava a Praha bude řešena samostatně mezi
             Oblastním výborem SVČR Kutná Hora a garanty Setkání před akcí.
             Návrh p.Jana Lázňovského, aby Oblast Kutná Hora uhradila vložné za všechny
             delegáty z Oblastí, nebyl přijat.

–   p.Lázňovský Jan navrhuje, aby se volba předsedy Oblasti Kutná Hora konala
             přímo na výroční členské schůzi, tj. 10.9.2013.
             Dle dosavadního organizačního a jednacího řádu by však muselo dojít k úpravě
             čl.IV bod č.1 a odsouhlasit členskou schůzí dle čl.III bod 1d – upřesnila
             předsedkyně OSVČR.
             Dále uvedla, že by další úprava mohla být provedena u čl.IV bod 3a – povinnosti
             a pravomoci funkcionářů OV SVČR Kutná Hora. Upřesnit konkrétně zastupování
             za jednotlivé funkcionáře v případě jejich dlouhodobé nepřítomnosti (nemoc,
             vážně rodinné důvody) nebo ukončení funkce.
             Rovněž projednat na členské schůzi.



K bodu 10)
Usnesení dnešní členské schůze připravila návrhová komise, odsouhlaseno

         všemi přítomnými a je součástí zápisu.

K bodu 11)
Závěr  

Členskou schůzi ukončila předsedkyně, poděkovala za účast a oznámila datum
příští členské schůze – 10.9.2013
 

  

Zapsala : Eva Pokorná
V Kutné Hoře : 5.3.2013

 



 U s n e s e ní
z  členské schůze Oblastního sdružení vodohohospodářů ČR Kutná Hora

        konané dne 5.března 2013v restauraci Kréta s účastí dle prezenční listiny

  
Členská schůze schvaluje
–  zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012
–  přijetí nového člena OSVČR
–  způsob přípravy voleb do Oblastních orgánů – 9/2013
–  delegáty na Valnou hromadu Sdružení vodohospodářů, která se bude konat
   15.5.2013 od 12.30 hod
–  kandidáty do Republikových orgánů za OSVČR Kutná Hora
 
Členská schůze bere na vědomí
-  zprávu o činnosti OV SVČR od poslední členské schůze
– zprávu revizní komise  
– informaci o spolupráci s Agenturou pro zemědělství a venkov 
– zprávu o přípravě XXVIII. Setkání vodohospodářů 
– zprávu o činnosti RV SVČR
– činnost Klubu vodohospodářů
– informaci k tematickým zájezdům – zahraniční a tuzemsko
– činnost redakční rady
– vyhlášení fotosoutěže

Členská schůze ukládá 
a) výboru – zajistit volby do Oblastních orgánů SVČR Kutná Hora
b) členům – předat návrhy, případně vlastní kandidaturu do Oblastních orgánů
    SVČR Kutná Hora do 31.5.2013

Schváleno členskou schůzí 5.3.2013
 

 



 
 

 

 

 
   

 


