V Dolní Vltavici dne 16. 2. 2019
Počet listů: 12
Výtisk číslo: jediný.

Valná hromada VZS ČČK Č. Krumlov p.s.
dne 16. 2. 2019
výpis z usnesení
Ad.14. Usnesení Valné hromady
Valná hromada schvaluje:
Volební valná hromada 2018 pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov schvaluje:
• zprávu o činnosti PS za rok 2018;
•

zprávu o hospodaření za rok 2018 a hospodářský výsledek za rok 2018;

•

zprávu revizní komise;

•

plán činnosti a hlavní úkoly PS na rok 2019;

•

rozpočet PS na rok 2019;

•

přijetí za členy VZS ČČK P.S. Č. Krumlov – Jitka Fatková, Veronika Valhová, Šimon Trněný, Antonín
Patč,

•

delegáty na republikovou konferenci VZS ČČK – Milan Bukáček, Jan+Jarmila Wimmer, Zdeněk
Šebesta

•

stavební projekt výstavby loděnice a úpravu přístaviště v rámci dotačních projektů a částečně z
vlastních prostředků;

• výši členského příspěvku na rok 2020 (podle odpracovaných hodin za rok 2019 – k 15. 12. 2018):
Mládež - stálý člen
Mládež - nový člen
Dospělí - stálý člen s platnou uznanou kvalifikací
Dospělí - stálý člen bez kvalifikace
Dospělí - nový člen (čekatel)

2.200,2.600,1.600,- v případě odpracování 12 hod 400,2.000,- v případě odpracování 12 hod 800,2.000,- v případě odpracování 12 hod 800,-

Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2020. V případě platby po tomto termínu bude
u zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena. Každý člen nad 18 let odpracuje 12
brigádnických hodin ve prospěch PS, převážně na budování podmínek pro výkon služby vodní
záchrany a VS, vyhlášených představenstvem PS. Při neodpracování stanoveného počtu hodin
bude účtována náhrada. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen do pokladny PS 100,- Kč
do 31. 1. 2019 za evidenci brigádnických hodin odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické
povinnosti rozhoduje představenstvo.; Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s
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organizací aktivit ve prospěch PS minimálně 2 akcí za kalendářní rok - za evidenci účasti odpovídá
Lenka Krbcová.
• úkoly:
 Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2019. – zodpovídá revizní komise;


Do Valné hromady 2020 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2018 a předá revizní
zprávu představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá Tomáš
Dvořák;



Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro službu na D. Vltavici – zodpovídá Petr Michalík,
Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2019;



vyhodnotit a dokončit projekt INTERREG s Rakouskou VZS (termín udržitelnosti končí 30.6.
2019) – zodpovídá Bukáček a Zemanová;



aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na
mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů a
trávení volného času, zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně;



Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, ČR a EU za účelem získání dotací a grantů
– zodpovídá M. Bukáček, J. Berounský, Jarmila Wimmer



Člen, který není držitelem kvalifikace VZS, absolvuje minimálně kurz záchranářského
minima VV – za organizaci zodpovídá J. Dvořák, za absolvování kurzu členové termín do
30.11. 2019



držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu
1.7. 2019 - odpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa,



aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín 30.3. 2019 odpovídá Jarmila Wimmer a
Jan Wimmer



připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2019 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch;



CP do 14 dnů odeslat v elektronické podobě D. Zemanové a M. Bukáčkovi, do 1 měsíce
odevzdat v písemné podobě nebo s e-podpisem D. Zemanové – zodpovídá každý člen PS,
termín plnění průběžně



připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2019; zpracovat plán soustředění
do plánu činnosti termín do 28.2. 2019 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch



získání finanční dotace od nadace ČEZ a jiných subjektů na stavbu loděnice a úpravu
přístaviště - zodpovídá Bukáček a členové PS; termín duben 2019



zahájit a dokončit stavbu loděnice a úpravu přístaviště na základě výběrového řízení a
finančních prostředků - odpovídá Bukáček, Jirsa; termín dokončení prosinec roku 2019



v případě zájmu o členství musí zájemce podat přihlášku nejpozději do 31.8. daného roku, aby
mohl být schválený za člena na nastávající Valné Hromadě
Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných členů.
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Zapsal v Dolní Vltavici dne 16. února 2019 _________________________
Mgr. Jaroslav Tůma

Zápis schválil dne 16.února 2019

_________________________
Ing. Milan Bukáček
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