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Zápis z Výroční valné hromady VZS ČČK Č. Krumlov p.s. ze dne 4. 3. 2023 
 
 
 

Počet členů celkem – 53, přítomných členů – 26,  

Nepřítomno – 27 (předáno zplnomocnění – 19), přítomno (včetně zplnomocnění) 85 % 

Místo: VS VZS Dolní Vltavice  
 

 

 

  

Úvod:  
• Přivítání hostů: Martin Svrčina 

 
 

 
Program: 

1.   Volba mandátové a návrhové komise          - J. Wimmer 
2.   Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2022    - J. Wimmer 
3.   Zpráva o činnosti PS za rok 2022 – výroční zpráva    - M. Bukáček  
4.   Zpráva o hospodaření a stavu pokladny      - D. Zemanová 
5.   Zpráva revizní komise         - T. Dvořák 
6.   Zpráva o činnosti a úkoly VZS ČČK (prezídium)                               - L. Jirsa   
7.   Ocenění nejaktivnějších členů za rok 2022, vyhlášení záchranáře roku  - M. Bukáček 
8.   Plán činnosti na rok 2022        - M. Bukáček 
9.   Volba delegátů na konferenci VZS      - návrhová k.  
10. Schválení čekatelů a nových členů PS VZS     - návrhová k.  
11. Návrh rozpočtu na rok 2023       - návrhová k. 
12. Diskuse           - J. Wimmer  
13. Usnesení Výroční valné hromady       - návrhová k. 
14. Závěr           - M. Bukáček 
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Ad.1.  Volba návrhové a mandátové komise                                  J. Wimmer 
 
Byla navržena mandátové komise ve složení: 

• Předseda: Šebesta Zdeněk 

• Členové: Kolouchová Věra, Zeman Jiří 
 

       Byla navržena návrhové komise ve složení: 

• Předseda: Wimmer Jan 

• Členové: Straková Jana, Pertů Michaela 
 

schváleno – 100 % hlasů 
 
 

 
Mandátová komise oznámila, že dnešní Výroční valná hromada 2023 je za přítomnosti 26 členů (49 %)   
a vystavených 19 ks plné moci (36 %), nepřítomno 8 členů (15 %), celkově přítomno včetně plných 
mocí 45 (85 %) a je usnášeníschopná!  
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Ad.2.  Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2022            J. Wimmer 
 

Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov konaná dne 5.3. 2022 schválila: 
 

• úpravu zastřešení buněk a zakrytí pergoly v Dolní Vltavici – splněno buňky, většina 
představenstva 5 ku 2 bylo proti zakrytí pergoly a tedy nesplněno  

 

• Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2023 - cca 20 % členů nesplněno  
 

• Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s organizací aktivit ve prospěch PS 
minimálně 2 akcí za kalendářní rok – za evidenci účasti odpovídá Lenka Krbcová – splněno  

 

 
Valná hromada vydala úkoly: 
 

• Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2022. – zodpovídá revizní komise; - 
splněno  

• Do Valné hromady 2023 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2021 a předá revizní 
zprávu představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá Tomáš 
Dvořák; - splněno  

• Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá 
Petr Michalík, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2022; - splněno  

• 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; - splněno  

• Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání 
dotací a grantů – zodpovídá Milan Bukáček, Zorka Jilečková, Michaela Petrů; - splněno  

• držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu 
1.7. 2022 - zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Bc. Jiří Dvořák; – splněn 
částečně  

• pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá 
Jan Wimmer a Zora Jilečková a Michala Petrů; - splněno kromě Z. Jilečkové   

• pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS – termín 
průběžně, zodpovídá vedoucí příslušné akce (výběr fotek – cca 20 - zasílat přes úschovnu, 
případně interní NAS); - splněno M. Kopačka, R. Toman  

• připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2022 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; - 
splněno  

• připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2022; zpracovat plán soustředění do 
plánu činnosti, termín do 10.3. 2022 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; - splněno  

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

• Optimalizovat rozložení finančních prostředků na účtech – zodpovídá D. Zemanová, M. Bukáček 
– splněno  
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• V souladu s posláním VZS se aktivně zapojit do pomoci Ukrajině – odpovídá každý člen PS, 
termín plnění průběžně – splněno  

• Vytypovat a připravit na výcvik nové instruktory – zodpovídá P. Michalík, kandidáti na 
instruktory Hojer, Svoboda, Pfeffer – splněno částečně  

• Získání vůdce plavidla a záchranářského pro nové členy a čekatele – zodpovídají noví členové, za 
organizaci kurzu Libor Jirsa – splněno O. Novákem 

• Zastřešit a uzavřít prostor mezi buňkami, vybudovat hygienické zázemí a kuchyňku dodavatelsky 
– zodpovídá Milan Bukáček – splněno  

• Podlahu terasy mezi buňkami provést vlastními silami – zodpovídá Radek Toman – splněno 
dodavatelsky  

• Vybavení buněk – zodpovídá Lenka Krbcová – splněno částečně  

• Dokončit přístaviště – položení trávy a úprava břehů – zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír – 
splněno částečně  

• Úprava sjezdu kajaků – zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír – nesplněno  

• Zakrytí pergoly stahovacím zařízením dle financí – dodavatelsky – zodpovídá Milan Bukáček – 
viz. b.1 nesplněno 

• Natření pilotů přístaviště – zodpovídá Jan Šítal – splněno P. Štěch, J. Wimmer  

• Opravit poškození kajaků dodavatelsky HG Sport – zodpovídá Petr Michalík – splněno částečně   

• Opálit a natřít vrata od garáže – zodpovídají služby – nesplněno  

• Úprava terénu v okolí základny po zimě – členové brigádnicky – splněno  

• Příprava dřeva samotěžbou – zodpovídá Jan Šítal – splněno od Povodí, J. Šítal a P. Štěch  
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Ad. 3.  Zpráva o činnosti PS za rok 2022 – výroční zpráva                                                                     M. Bukáček 
 

 
Výroční zpráva o činnosti VZS ČČK Český Krumlov za rok 2022 

 

Rok 2022 můžeme hodnotit jako vydařený ve smyslu splnění poslání VZS, vytýčených cílů a úkolů, a 
to především díky osobní aktivitě a nasazení většiny z Vás.   

Naše organizace se podílela celoročně na plnění hlavních úkolů Vodní záchranné služby ČČK 
v souladu se stanovami a svým posláním. Po několik let tradičně patříme k těm nejpočetnějším, 
nejaktivnějším, nejlépe organizovaným a vybaveným skupinám VZS v ČR. Viditelnou aktivní činností je 
posilování významu VZS na regionální, národní i na mezinárodní úrovni, především v Rakousku. 
Přispíváme zásadní měrou k rozvoji cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence. 
Podíleli jsem se také aktivně v pomoci Ukrajině na území ČR a také na Slovensko – ukrajinských 
hranicích. Naši organizaci v této záležitosti zastupovala Zorka Jilečková, Sára Zelinková, jež zde byly 
nasazeni několik dnů, jako zdravotnická podpora a Zorka následně v centrále ČČK v Praze a obdržela 
děkovné uznání ČČK.  

Skvělý úspěch a gratulace na úvod letošního roku.  Jaromír Berounský přivezl titul Mistra světa na 
200 m prsa, dvě stříbra i bronz z Mistrovství světa v zimním plavání, které se konalo ve Slovinsku v lednu 
2023. 

 
V roce 2022 jsme registrovali celkem 88 členů z toho 34 z řad mládeže  

do 18 let. V současné době je na rok 2023 registrováno 89 členů z toho 36 mládež a 2 čekatelé. 
Problémem zůstává včasné zaplacení členských příspěvků některými členy dle usnesení VH do 31.1. 

 
Stavy kvalifikací jsou takto:  

• 3 členové bez kvalifikací  

• 19 členů ZM a ZM VV (z toho 5 s prošlou kvalifikací) 

• 19 členů ZIII (z toho 2 s prošlou kvalifikací)  

• 8 členů Z VZS 

• 1 člen Z II  

• 4 členi lektoři  
V letošním roce se zaměříme na obnovu a získání kvalifikací ZMVV, ZM a VZP a na podzim pak ZIII.  
 
Aktivní činností, profesionalitou, materiálovým vybavením a spolehlivosti jsme nepostradatelnou 

součástí IZS a důležitým subjektem v oblasti prevence, záchrany a poskytování první pomoci. Prioritou 
naší činnosti byl v letní sezoně výkon stálých služeb v Dolní Vltavici, stejně tak v zimních měsících na 
ledové dráze. Působíme ve prospěch záchrany lidských životů jak při výkonu služeb, tak také při 
zabezpečování zdravotního a záchranného dozoru především při sportovních akcích.  

Přes prognózy zvýšeného počtu návštěvníků Lipenska a předpoklad zvýšeného počtu zásahů pro 
rok 2022 se statisticky nárůst nepotvrdil. Celkem bylo v roce 2022 provedeno 58 záchranných akcí, 
z toho 49 při letních službách.  Celkem bylo zachráněno a ošetřeno 168 osob. Z toho 24 se týkalo 
záchrany osob v přímém ohrožení života a vyhledávání utonulého vodáka na Vltavě v ČK.  

Pozitivní je bezproblémové obsazovaní letních služeb v požadovaném složení 1+2 s povinnou 
kvalifikací. V některých termínech bylo počet sloužících 1+4, naopak ve dvou termínech jsme museli 
služby doplňovat. Přínosem bylo aktivní zapojení rakouských vodních záchranářů ve službách. Zde bych 
chtěl vyzdvihnout aktivitu Petra Michalíka a také Michala Svobody, kteří se podíleli na přípravě 
podmínek pro výkon služeb. Jsou tu naopak členové, kteří si nenašli ve svém kalendáři volné místo, aby 
se na službách podíleli. Potěšitelné je také aktivní zapojení do služeb mládežníků Michala Svobody a 
Jana Hojera.  
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Zásadním opatřením je každoroční 2,5 denní výcvik a příprava členů a materiálu těsně před sezonou 
pro výkon letních služeb. Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a 
úspěšných zásahů za každých povětrnostních podmínek. Podařilo se nám uplatňovat dodržování zásadní 
podmínky pro sloužící členy, a to minimální kvalifikace Záchranářského minima pro volnou vodu a Vůdce 
záchranářského plavidla.  

Dobře funguje vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS, což je pro 
legitimnost zásahů zásadní. Stále je možnost zasílat informace o zásahu I. Bartoňové, která zprávu uložila 
do databáze.  

Věnovat pozornost je třeba zápisům v Knize předání a převzetí. Připomínky mám ke předávání 
služeb, především pak k provedení kvalitního úklidu a uložení materiálu v garáži. „Pokud něco rozbiji tak 
nahlásím a zajistím opravu či výměnu“.  

Velkým přínosem je praxe stážistů – studentů JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo a s velkým 
odhodláním zapojili do služeb v letních měsících.  

 
          Děkuji všem sloužícím členům za obětavý a profesionální výkon služeb.  

 
Záchranáře pro rok 2022 vyhlašuji na návrh představenstva PS Zorku Jilečkovou.  

 
Výborná je spolupráce se složkami IZS především pak s HZS JK. Větší požadavky jsou na nás kladeny 

ze strany HZS na spojení po celou dobu zásahu.  
 
Záchranný tým působí ve složení 1+26 a jeden pes. Členové záchranného týmu jsou vybaveni a 

podílí se na hlavních činnostech PS a organizaci kurzů a aktivit pro různé subjekty a veřejnost. Patří k těm 
nejaktivnějším a nejlépe vycvičeným členům a podíleli se na všech důležitých aktivitách. Do 20.3. je nutno 
aktualizovat seznam včetně kontaktů a kvalifikací.  

 
V loňském roce jsme na základně VZS v D. Vltavici investovali do vybudování zázemí pro pobyt naší 

mládeže a účastníků kurzů výstavbou zastřešení a uzavření prostoru, položení podlahy, vybavení posezení 
mezi buňkami a kuchyňky a nákupem WC buňky v celkové částce více než 450.000,- Kč. Koupili jsme 
plovoucí molo pro celoroční využití. Pro výcvik mořský kajak. Pro služební vozidlo VW jsme pořídili zimní 
pneumatiky včetně disků.  Více pak najdete ve zprávě o hospodaření.   
  
Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti při organizování a účasti v mezinárodních plaveckých, 
záchranářských a ploutvových soutěžích a zajištění záchranné a zdravotní služby (M. závod v DP, triatlon 
Xtera, ČK. vodácký maraton) 

 
Zorganizovali jsme množství kurzů a školení, vzdělávacích aktivit pro složky IZS ČR a také jiné 

subjekty. S velkým úsilím se nám podařilo zorganizovat pět 5-ti denních kurzů s tématikou záchrany 
z ledu pro studenty Jihočeské univerzity a Palackého univerzitu Olomouc, dále kurz vodní záchrany a 
činnost v krizových situacích pro lektory ŠVZ HZS ČR Brno, studenty JČU, ZŠ Brandýs nad Labem, 
zaměstnance sportovních zařízení Pro sport ČK a další.  

Dále jsme organizovali kurz Záchranářského minima pro veřejnost, Hotel Resort Relax a školení 
první pomoci pro Kámen a Písek, SDH D. Dvořiště a kurzy otužování pro veřejnost. S velkým úspěchem 
proběhlo mnoho zdařilých teambuildingů (např. ZŠ Za Nádražím, Krka, Metrostav, Enery, Partners atd.). 
kdy významnou součástí programu je poskytování první pomoci a záchrana tonoucích.   

Velké poděkování za organizaci těchto aktivit patří Ondrovi Novákovi, Míše Petrů, Zorce Jilečkové 
a dalším.  

 
Součinnostní dvou denní výcvik záchrany osob pomocí vrtulníku s leteckou záchrannou službou a 

SAR AČR a složkami IZS proběhl v červnu. Stejně tak i seskoky padákem a výcvik s URNOU a zajištění 
výcviku pro jednotky AČR a FTVS.  
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Celoročně jsme také pracovali s mládeží v aktivitách sportovní a branné přípravy, smysluplného 

trávení volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. S velkým úspěchem se podařilo zorganizovat 
např. aktivitu Dětský den v Lipně, pro ČČK Prachatice, SDH Benešov veřejnost (pionýrák), atd., podpořili 
ukázky plavení dřeva na Želnavském Smyku apod.  

 
Co se týče činnosti oddílu mládeže, jedná se o další z důležitých aktivit naší organizace, kdy 

hlavním cílem je zapojit mládež do smysluplné a pravidelné sportovní činnosti, vychovávat z ní budoucí 
záchranáře a občany připravené pomoci v nouzi. 

Poděkování zde patří za celoroční práci Lence Krbcové, Radkovi Tomanovi, Tondovi Patčovi, 
Martinovi Kopačkovi, Petrovi Michalíkovi a dalším.  

Organizací letního a měsíčních soustředění mládeže šlo především o výchovu a přípravu mládeže 
na záchranářskou praxi v terénu. V závěru soustředění jsou děti přezkušovány podle Vzdělávacího 
programu VZS a následně získávají osvědčení o splněné mládežnické kvalifikace Z7 – Z5 dle věku. Úspěšné 
zvládnutí soustředění jde za velkým nasazením Radka Tomana, Antonína Patče, Magdalény Krbcové a 
dalších. Moc jim za to děkuji.  

Další součást činnosti je účast mládeže na vzdělávacích, branných a sportovních aktivitách a 
ukázkách organizované pro cizí subjekty. 

 Sportovní připravenost měla možnost mládež prokázat na celostátních a regionálních 
záchranářských a plaveckých závodech. Že si vedli výborně dokazuje zisk celkem 58 medailí.  V pěti 
závodech, které byly zároveň nominační pro Mistrovství světa v záchranářském sportu v Itálii, se z 
našeho oddílu kvalifikovaly dvě závodnice – Tereza Kozáková a Marie Vesperová. T. Kozáková přivezla ze 
čtyř disciplín krásná umístění v první desítce závodního pole. Další umístění a úspěchy viz. vyhodnocení 
mládeže v roce 2022.   

   K naplňování činnosti oddílu mládeže tradičně získáváme finanční podporu v rámci dotací Národní 
sportovní agentury, Jihočeského kraje a města Český Krumlov.  

 
Součástí naší činnosti je také účast našich členů v záchranné kynologické činnosti a připravenosti 

pro využití psů k zásahu především na vodní hladině. V současné době máme v týmu tři psovody – Zorka 
Jilečková, Milan Bukáček, Jan Wimmer. Podílíme se na výcviku záchranářských psů ve vodních pracích a 
vyhledávání utonulých osob. Spolupráci s Jihočeskou záchrannou brigádou kynologů vidím v této oblasti 
jako prioritní.  

 
Zlepšilo se plnění brigádnických hodin a zapojení do aktivit VZS. Přesto se část členů zúčastňuje 

jen akcí pro vlastní prospěch nebo vůbec.  
 

Důležitým faktorem zviditelnění naší činnosti je prezentace spolku, a to všemi dostupnými 
prostředky. Jako velice důležité vnímám naše výstupy na seminářích, konferencích, tiskových 
konferencích, v televizi a rozhlase atd. 

 
Díky Janu Wimmerovi je na solidní úrovni aktualizace webových stránek zachranari.com.  Apeluji 

však na odpovědné členy o včasné předávání informací z aktivit, především fotodokumentace, které pak 
budou uveřejněny na web.   Více pozornosti bude třeba věnovat web lipenak.cz, který slouží k prezentaci 
půjčovny a nabídce různých TB programů a kurzů. I ve zviditelnění půjčovny máme také ještě rezervy.  

 
Někdy pozbývá aktuálnost nástěnka ve vestibulu bazénu. 

 
Poděkování za starostlivost o meteor stanici patří Jaromírovi Berounskému.  
 
Zvláštní poděkování patří Drahomíře Zemanové, ekonomce a účetní naší organizace,  

za obětavou a profesionální činnost. 
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Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně Lipenské vodní záchranné služby 

jako sesterské organizace. Aktivně prosazujeme rozvoj infrastruktury turistického ruchu v regionu 
v Turistickém spolku Lipenska (TSL).  

 
Stále platí, že důležité pro naši činnost je získávání financí a materiálové podpory. Tradiční podpory 

se náš spolek těší ze strany Nadace ČEZ, Jihočeského kraje, města Český Krumlov, obce Černá 
v Pošumaví, Kamír s.r.o., Kámen a písek spol. s r.o., Propagační podnik s.r.o., Povodí Vltavy s.p., Lipno – 
Line s.r.o, Vojenské lesy a statky, Linde pohony, MUDr. Kouba, Hotel Resort Relax a Wolfi Vok a dalších.  

 
Získávání dalších příjmů z vedlejší činnosti se významně dařilo, především z organizování TB a 

zdravotních kurzů, méně z půjčovny kajaků.  
 
I letošní rok bude velice složitý, ekonomická situace, zdražování a také válka na Ukrajině a další. To 

vše zřejmě ovlivní naši činnost a životy. Jsem ale přesvědčen, že společným úsilím a vzájemnou pomocí a 
týmovým duchem vzniklé překážky a problémy zvládneme.  

 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za úsilí, nasazení a také za obětavost ve prospěch 

poslání a rozvoji Vodní záchranné služby a záchraně lidských životů.  Prokázali jsme, že jsme skvělý a 
silný tým. Přeji všem zdraví, optimismus a co nejvíce úspěšných zásahů. 

V mottu “Je to honička být nejen na Lipně jednička“ … 
 

Děkuji za pozornost,   
 
 
 

        předseda Ing. Milan Bukáček 
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Ad. 4. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny                                                      D.  Zemanová 
 

• viz Příloha – Zpráva o hospodaření a stavu pokladny VZS a LVZS za rok 2022 
 

 

 

Ad. 5.  Zpráva revizní komise                                                                                          T. Dvořák 
 

• viz Příloha – Zpráva revizní komise za rok 2022 
 

 

 

Ad. 6.  Zpráva o činnosti a úkoly VZS ČČK (prezídium VZS)                                    L.  Jirsa 
 

• financování na rok 2023 zatím nezajištěno 

• problém se servisováním člunů 
o nové motory nejdříve koncem roku 2024 
o Honza Marine má pouze 2 servisní techniky, nestíhají 

• Od 1. 3. 2023 změna v systémů zkoušek VMP – ověření se budou muset posílat přes datovou 
schránku 

 

                          
  
Ad. 7.  Ocenění nejaktivnějších členů za rok 2022           M. Bukáček  

  

• Aktivní přístup  – P. Michalík, M. Petrů, R. Toman, L. Krbcová, A. Patč, M. Svoboda, 
   J. Kolouch, J. Wimmer, D. Zemanová, I. Bartoňová 
 

• Cena za získání finanční dotace: A. Tesař 
 

• ZÁCHRANÁŘEM ROKU 2022 JE VYHODNOCENA A OCENĚNA: ZORKA JILEČKOVA 
 
 

 
Ad. 8.  Plán činnosti na rok 2023                                                 M. Bukáček 
 

• viz Příloha – Plán činnosti na rok 2023 
 
 
Plán zabezpečení služeb v letní sezóně 2023 – základna Dolní Vltavice 

 

Od Do Slouží Praktikanti  Poznámka 

1. 7. 8.7. Kolouch J., Kolouchová V., Berounský J., Kopačka M.   

8.7. 15.7. Wimmer J., Wimmer Jar., Bartoňová I., Eberl M.   

15.7. 22.7. Toman R., Patč A.  16.-22.7. tábor mladší 

22.7. 29.7. Šebesta Z., Malíková J.  29.-30.7. MPZ 

29.7. 5.8. Michalík P., Bártha M.  28.7.-5.8. tábor starší, 29.-30.7. MPZ 

5.8. 12.8. Jilečková Z., Aldorfová L., Novák O.   

12.8. 19.8. Štěch P., Valhová V., Aldorfová L., Michálek T.   

19.8. 26.8. Bukáček M., Dvořák T., Petrů M., Zeman J., Svoboda M. Z. Veverková  

26.8. 31.8. Šítal J, Krbcová L., Mergl. I.  Zkrácený termín 
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Ad. 9.  Volba delegátů na republikovou konferenci VZS                                          návrhová komise 
 

• Návrh delegátů na konferenci VZS v roce 2023:   
 Zdeněk Šebesta, Jan Wimmer a Radek Toman 

Hlasování: 100 % schváleno 
 
 
 

 

Ad. 10.  Schválení čekatelů a nových členů PS VZS                                       návrhová komise 
 

Titul  Jméno Příjmení 
Navrhovaný 

statut 
Výsledek hlasování 

Bc. Martin Svrčina  čekatel 100 % schváleno 

  Tereza Forstová  čekatel 98 % schváleno 

 
 

 
Členská základna je k 4. 3. 2023 složena z 89 členů. Z toho 36 mládež do 18 let a 53 dospělí.  
 
 
 
 
 

Ad. 11.  Návrh rozpočtu na rok 2023                                                           návrhová komise 
 

•  viz Příloha – Návrh rozpočtu na rok 2023 
 

Hlasování: 100 % schváleno 
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Ad.12.  Diskuse                                                                                                                   J. Wimmer 

 

• Připomínky a pokyny služby – P. Michalík 

• Hospodaření a údržba základny – L. Krbcová, M. Bukáček 
o Hlásit chybějící materiál, členové nekupovat iniciativně sami 
o Členové se starat samostatně o odvoz prádla do prádelny 
o Šetření energiemi 
o Údržba žaluzií, případně venkovní žaluzie 
o Posuvná síť do dveří 

• Ekonomické připomínky/návrhy – D. Zemanová 
o Doporučení nákupy neplatit soukromou platební kartou 
o Nutnost zdravotních průkazů u prodeje občerstvení na MPZ 
o Prodej alkoholu na akcích – nutnost oznámení na celní úřad 

• Mládež vs. brigádnické hodiny, trenéři – R. Toman  
o Mládež od 17 roků vést jako asistenty trenérů, střídání se v trénování na bazénu – nutná 

průprava mládeže v metodice tréninku –> M. Bukáček osloví možné lektory, termín 
březen/duben 

• Brigády - J. Kolouch 
o Hlídat a dodržovat nahlašování hodin 
o Počítat hodiny reálně 
o M. Bukáček – oprava sekačky 

• Práce s webovými stránkami – J. Wimmer 
o Přihlašování na akce 
o Doplnění fotek z akcí roku 2022 
o Posílání TZ a fotek z akcí – výběr fotek (cca 20 ks – zasílat přes úschovnu, případně interní 

síťové úložiště) 
o Prověřit přihlašování na web – J. Wimmer 

• Revize na TČ, kontroly ČOV – J. Kolouch 

• Zpětná vazba ze strany obyvatel – J. Šítal 
o Vadí hluk motorů – při cvičení odjíždět dále od břehu 
o Problém s komunikací mládeže (hlasité, sprosté) – odpovědnost všech členů 
o Cvičení s vrtulníky 
o T. Dvořák – Návrh na seznamovací akci, abychom zlepšili vztahy 

• Grantové čekatelů – L. Krbcová 
o Čekatelé nedostávají informace o akcích 
o Garant M. Svrčiny – Z. Jilečková, T. Forstové – M. Bukáček 
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Ad.13.  Usnesení Výroční valné hromady                                                                návrhová komise 
 
Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov konaná dne 4.3. 2023 schvaluje: 

• Zprávu o činnosti PS za rok 2022 

• Zprávu o hospodaření za rok 2022 a hospodářský výsledek za rok 2022 

• Zprávu revizní komise 

• Plán činnosti a hlavní úkoly PS na rok 2023 včetně plánu výcviku mládeže PS 

• Návrh rozpočtu PS na rok 2023 

• Přijetí za čekatele VZS ČČK P.S. Č. Krumlov: 

o Tereza Forstová 

o Martin Svrčina  

• Delegáty na republikovou konferenci VZS ČČK – Šebesta, Wimmer, Toman 

• Výši členského příspěvku na rok 2024 (podle odpracovaných hodin za rok 2023 – k 15. 12. 2023): 
Mládež – stálý člen      3.200,-  
Mládež – nový člen      3.800,- 
Dospělí – stálý člen s platnou uznanou kvalifikací  2.800,- v případě odpracování 12 hod 400,-  
Dospělí – stálý člen bez kvalifikace (čekatel) 3.200,- v případě odpracování 12 hod 800,-  

             Dospělí – nový člen (čekatel)                3.400,- v případě odpracování 12 hod 1000,- 
 

Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2024. 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 200,- Kč do 31. 1. 2024. 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 organizací 
aktivit ve prospěch PS minimálně 2 akcí za kalendářní rok – za evidenci účasti odpovídá Lenka 
Krbcová. 
 

Valná hromada dále vydává úkoly: 

• Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2023. – zodpovídá revizní komise; 

• Do Valné hromady 2024 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2022 a předá revizní zprávu 
představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá  
Tomáš Dvořák; 

• Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá Petr 
Michalík, Michal Svoboda, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2023; 

• 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, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání dotací a 
grantů – zodpovídá Milan Bukáček, Zorka Jilečková, Michaela Petrů; 

• Získat nebo prodloužit stanovené kvalifikace VZS a VMP do 20.12. 2023 - zodpovídají členové  

• Získání průkazu vůdce malého plavidla pro členy a čekatele – zodpovídají noví členové, za organizaci 
kurzu Libor Jirsa, Ondřej Novák 
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• Držitelé průkazu VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do 
termínu 1.7. 2023 - zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Jan Wimmer; 

• Pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá Jan Wimmer 
a Zora Jilečková a Michala Petrů; 

• Pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS – termín průběžně, 
zodpovídá vedoucí příslušné akce (výběr fotek, cca 10-20 ks, zasílat přes úschovnu, případně interní 
síťové úložiště); 

• Připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2023 – zodpovídá Radek Toman, Antonín Patč, 
Magdaléna Krbcová 

• Připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2023; zpracovat plán soustředění do 
plánu činnosti, termín do 20. 3. 2023 – zodpovídá Radek Toman, Antonín Patč 

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

• Provoz a údržba člunů a vozidel včetně technických prohlídek termín průběžně – zodpovídá M. 
Svoboda a L. Jirsa 

• Dokončit vybavení buněk, kuchyňky a koupelny do termínu 15. 4. 2023 – zodpovídá Lenka Krbcová 

• Dokončit připojení sociální buňky na ČOV, elektriku a vodu do 30. 4. 2023 – zodpovídá Petr Michalík 

• Dokončit přístaviště – položení trávy a úprava břehů, úprava sjezdu kajaků termín do 30. 4. 2023– 
zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír  

• Nátěr mol přístaviště termín do 20. 7. 2023 – zodpovídají služby  

• Nátěr oken – termín do 30. 8. 2023 – dodavatelsky, zodpovídá Petr Michalík 

• Údržba a rozšíření IT sítě a měření spotřeby el. energie termín do 20. 5. 2023 – zodpovídá Jan 
Wimmer 

• Opravit poškození kajaků dodavatelsky HG Sport termín do 30. 4. 2023 – zodpovídá Petr Michalík  

• Opálit a natřít vrata od garáže termín – dodavatelsky, zodpovídá Milan Bukáček 

• Úprava terénu v okolí základny po zimě – členové brigádnicky, termín duben 

• Aktualizace osobních údajů včetně kvalifikací (zasílat J. Tůmovi a Z. Jilečkové) – termín do 31. 3. 
2023 – zodpovídá každý člen PS 

 

 

 

 

Hlasování: Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných členů. 
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Ad.15.  ZÁVĚR                                               M. Bukáček                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam příloh: 
1. Prezenční listina     2 listy 
2. Plné moci             19 ks 
3. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny VZS a LVZS za rok 2022 
4. Zpráva revizní komise za rok 2022 
5. Plán činnosti na rok 2023 
6. Návrh rozpočtu na rok 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Zapsal v Dolní Vltavici dne 4. března 2023     _________________________ 
                                                                                                  Ing. Jan Wimmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis schválil dne 5. března 2023          _________________________ 
                                         Ing. Milan Bukáček 
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