
V Dolní Vltavici dne 7.3.2015 
     Počet listů :   

Výtisk jediný.  
Přílohy:1. Prezenční listina : 3 

 2. Plán činnosti na 2015:. 
 

        Valná hromada MS VZS  ČČK Č.Krumlov 
dne 7.3.2015 

 
Počet členů celkem – 55, přítomných členů - 28…….. ,  

Nepřítomno – …27…… ( předáno zplnomocnění - 10… ) ,  přítomno (včetně zplnomocnění) …69. % 
Místo: VC VZS Dolní Vltavice  

  
 
Program: 

 
1. Volba návrhové  a volební komise            - Tůma 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení  Valné hromady 2014    - Tůma 
3. Zpráva o  činnosti MS za rok 2014         - Bukáček  
4. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny                  - Zemanová 
5. Zpráva revizní komise         - Dvořák 
6. Zpráva o činnosti prezidia, koncepce VZS                                     - Jirsa,Černá    
7. Odměnění nejaktivnějších členů za rok 2014     - Tůma 
8. Plán činnosti na rok 2015                        - Bukáček 
9. Schválení nových členů MS VZS                    -návrhová  
10. Volba člena představenstva a delegáta na konferenci VZS,                           - návrhová  
11. Schválení rozpočtu na rok 2015                    -návrhová  
12. Diskuse                       - Tůma  
13. Usnesení Valné hromady                     - návrhová  
14. Závěr  

 
Ad.1. Volba návrhové a volební komise      TŮMA 

Návrh - předseda Šebesta , členové Augsten, Šimek ………..   schváleno -  …100… %  hlasů. 
 
 
Ad.2. Zpráva o kontrole plnění usnesení  Valné hromady 2014  TŮMA 

• Rozpočet MS na rok 2014 - splněno dle aktuelního stavu a rozpočtu (např. nepořízeny RDST 
Matra)  – vyrovnaný rozpočet,  

• Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 30.11.2014. V případě platby po tomto termínu bude 
u zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena – 
• představenstvem prodlouženo do 31.1., ukončení činnosti  viz. příloha (Jery)  
• někteří členové doposud nezaplatili ??,  
• vyloučena Bednářová Pavlína, přijmutí opatření u nových členů pracující s mládeží 

vyžádání výpisu z TR (ideální u všech nových členů) 
• každý člen nad 18 let odpracuje 12 brigádnických hodin ve prospěch MS, převážně na budování 

podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VS, vyhlášených představenstvem MS. Při 
neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována náhrada. Za každou neodpracovanou 
hodinu zaplatí člen do pokladny MS 100,- Kč do 30.11.2014 – za evidenci brigádnických hodin 
odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje představenstvo – 
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poděkování Kolouchovi za vedení stavu BH a Tůmovi za zápis, část členů není schopna 
přiložit ruku k dílu …(Honza K. komentář)   

• Zpracovat systém přípravy a závodní činnosti mládeže a rozdělování finanční podpory na základě 
přidělených finančních příspěvků do 31.3. zodpovídá Berounský– splněno jen částečně 

• úkoly :  
o Inventuru materiálu provede revizní komise do 30.11. 2014. – zodpovídá revizní komise – 

splněno,  bude podána VH zpráva  
o Do 30.11.2014 provede revizní komise revizi účetnictví a předá revizní zprávu 

představenstvu MS, která bude veřejně dostupná všem členům MS – zodpovídá Dvořák T. 
– splněno,  bude podána VH zpráva   

o Zabezpečit přípravu materiálu a  osob pro službu na D.Vltavici.  – zodpovídá Kolouch 
Krbcová – termín splnění do 28.6. 2014 – splněno (nebyla zaúkolována Lenka Krbcová) 

o Pokračovat v úspěšném projektu ERDF s Rakouskou VZS (udržitelnost 5 let) a plnit zadání 
schválených projektů na rok 2014 – zodpovídá představenstvo - splněno 

o 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 MS, termín plnění průběžně - 
překročeno 

o Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, ČR a EU za účelem získání dotací a 
grantů – zodpovídá  M. Bukáček, J. Berounský, J. Černá, E. Svobodová, J. Fatková – plnil 
pouze M. Bukáček a  částečně J. Berounský  

o Delegáti celostátní konference VZS ČČK 22.3.2014 – Bukáček,  Šebesta – splněno 
Bukáček  

o všem členům držitelům nejméně ZIII ukládá se zapojit do služeb v aquparku Frymburk, 
odsloužit alespoň 1 x za dva měsíce. Do 25. předešlého měsíce nahlásit termín služby do 
plánu služeb Kolouchovi telefonicky nebo mailem- plnilo pouze část členů (H. Kolouch, 
krátké hodnocení)    

o zpracovat Členské průkazy člena VZS (těm, kteří nemají platnou kvalifikaci) zodpovídá  V. 
Kolouchová – zájem pouze Kondysek  

o ukládá hlídkám a členům v případě záchranného, zdravotního a technického zásahu řídit se 
směrnicí stanovenou prezídiem VZS ČČK a vyplňovat tzv. záznam o zásahu – plněno – 
poděkování  

o všem členům v případě užívání VC Dolní Vltavice dodržovat provozní směrnice – plněno 
jen částečně – Jan Kolouch doplnit  

o nevyplněné  se ubytovací formulář  
o nad spotřeba vody  
o neoprávněné stěhování nábytku atd.  

o připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže – zodpovídá Dvořák Jiří (Velda Jakub, 
Černá Adéla) – splněno,  

o ale J. Dvořák neodevzdal vyhodnocení, pozdní vyúčtování!!  
 
 
 

 
Ad. 3 - Zpráva o   činnosti MS za rok 2014                                                      BUKÁČEK 
 

Jako každoročně mám tu čest a povinnost zpracovat a přednést hodnocení činnosti MS VZS Č. 
Krumlov za uplynulý rok. S opravdovou hrdostí mohu konstatovat, že rok 2014 byl vyplněn 
významnými aktivitami, se kterými jsme si poradili úspěšně díky aktivnímu zapojení většiny z Vás.  
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MS se podílela celoročně na plnění hlavních úkolů Vodní záchranné služby ČČK v souladu se 
stanovami a svým posláním. Již po několik let tradičně patříme k těm z  nejaktivnějších, nejlépe 
organizovaným a vybaveným MS VZS v ČR. Viditelnou aktivní činností je posilován význam VZS 
v regionu i na mezinárodní úrovni, především v Rakousku a také Polsku. Přispíváme zásadní 
měrou k posílení infrastruktury cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence.  

  
Očekávané uzákonění VZS ČČK neprošlo, což vnímám jako velký neúspěch současného prezídia. 

Očekávaná finanční a legislativní podpora činnosti VZS zůstává opět jen vizí. Nezbývá nám nic jiného 
než se spolehnout jako doposud na své schopnosti a vůli se prosadit a plnit naše poslaní.  

 
K členské základně. V současnosti máme registrovaných celkem 95 členů z toho 45 mládeže do 17 

let. Dále pak 5 čekatelů, kdy očekávám, že někteří z nich by mohli být dnes přijati za členy.  
Významného ocenění a vyznamenání za práci ve prospěch záchrany života a dobrovolnickou činnost 
obdržel na setkání složek IZS ČR v Praze z rukou předsedy Senátu ČR Jan Kolouch, Pavel 
Procháska a Libor Jirsa.  

 
Díky aktivitám, profesionalitě, spolehlivosti a smysluplnému zadání jsme rovnocenným partnerem a 

součástí IZS a důležitým subjektem v oblasti prevence, záchrany a poskytování první pomoci. Za 
prioritu naší činnosti považuji výkon společných služeb v D. Vltavici, a to i v zimních měsících na 
ledové dráze, kde již několik let úspěšně působíme ve prospěch záchrany lidských životů. Potěšitelné je, 
že se snižuje počet zásahů směřovaných k ohroženým osobám, což můžeme přičíst i preventivním akcím 
organizovaným pro veřejnost a využívání médií k prezentaci krizových situací.  

Celkem bylo v roce 2014 provedeno 168 záchranných akcí a ošetření, z toho 6 se týkalo 
záchrany osob v přímém ohrožení života. Děkuji všem těm, kteří se v rámci svého volna a bez 
nároku na honorář podíleli na zabezpečování služeb. Jako nejlepšího záchranáře vyhlašuji pro rok 
2014 Jana Koloucha.  

Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a úspěšných zásahů za 
každých povětrnostních podmínek. Mnoho času jsme věnovali společně s dodavatelem Honda Marine  
dokončení  úprav a zlepšení technického stavu a jízdních vlastností „žlutého člunu Vltavice“.  
Podařilo se to především díky zapálení pro věc Libora Jirsy.  V loňském roce byl z důvodu řešené 
reklamace a nízkého stavu hladiny Lipna člun nasazen do služby až v druhé polovině. Školení tak pro 
hlídky nemohlo proběhnout. Jako zásadní však vidím vycvičit vybrané členy v jeho řízení a svěřit jen 
těm, kteří na to mají schopnosti a předpoklady. Dále je třeba všechny vyškolit a prakticky prověřit 
ve správném používání všech člunů, techniky a záchranných prostředků. Velké nebezpečí pro 
služby představují objekty pod vodou, a jiné překážky. Znalost prostředí a jejich lokace je u všech 
sloužících nutná a musíme tomu přizpůsobit i výcvik. Zásadním problémem však zůstává spojení. Již 
před třemi roky jsme požádali o systém Pegas Matra, ale neskutečně neschopný aparát úředníků a 
byrokracie je brzdou tohoto procesu.  

Velkou zkušeností při výkonu služeb na ledové dráze Lipno je pak zásah naší hlídky k ledovým 
jachtám, kdy se posádky ztratily v mlze na zamrzlé ploše Lipna.  

Zlepšilo se vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS což je pro legitimnost 
zásahů zásadní.  

 
 I každoročně výrazně investujeme do oblečení, materiálového vybavení a údržby, což je 

předpoklad úspěšného výkonu služeb a dalších aktivit. Vybudování těchto podmínek není 
samozřejmostí, ale obrovský kus práce nás všech. Važme si toho a chovejme se k těmto hodnotám 
šetrně a ekonomicky. Dodnes to někteří z našich členů nepochopili a poškozená čtyřkolka (oprava bude 
stát 90.000,-)  je toho příkladem, stejně jako neustálé opravy poškozených manžet suchých obleků (1 
oblek až 3000,-).  K tomu musíme přijmout taková opatření, která eliminují špatné a nešetrné zacházení 
a náhrada škody půjde za viníkem.  
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Zlepšilo se udržování pořádku na základně, především pak v přízemí. Ekonomika provozu budovy, 

povlékání postelí, omezení přestěhovávání nábytku a šetrnost k materiálu není u všech samozřejmostí. Je 
zajímavé, jak rozdílný přístup mají služby např. ve spotřebě vody.  

 
Zásadní je také přebírání materiálu dle inventáře a také pořádek na základně a úplnost 

materiálu. Zde musí také sehrát zásadní úlohu správci základny (Jan Kolouch a Lenka Krbcová).  
 
Stále se také snažíme zlepšovat základnu a přístaviště. V loňském roce nás hodně potrápil nízký 

stav vody, kdy jsme museli řešit improvizovaně kotvení člunů. Byli jsme nuceni vybagrovat dno a 
umístit mola mimo násypku. Silným větrem a vlnobitím pak došlo v několika případech k urvání mol a 
také k poškození, které řešíme jako škodnou událost. Ledová eroze zapříčinila poškození schodů. V 
blízké budoucnosti budeme muset řešit vybudování nového mola a zřejmě i prodloužení násypky.  

Pro letošní rok plánujeme pořízení dveřních a okenních sítí (bylo již v plánu v loni) jako 
obranu proti hmyzu, střešní ochrany proti ptactvu a k umístění potřebného materiálu - kontejner. 
Dále plánujeme přípravné a projektové práce pro vybudování přístřešku a posezení.    

 
Nepostradatelnou osobou pro přípravu a údržbu člunů a dalšího materiálu je Zdeněk Šebesta, a 

pro zlepšení spojení a technických vymožeností Honza Wimmer. Jak jsem se již zmínil za vyřešení 
reklamace a vylepšení žlutého člunu je skvěle odvedená práce L. Jirsy. Všem moc děkuji.  

 
Děkuji také všem sloužícím za nasazení, obětavý a profesionální výkon služeb.   
 
Poděkování patří stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář a UPOL, kteří se přímo a 

s velkou aktivitou zapojili do služeb v letních měsících. Službám pak za organizaci jejich výcviku a 
vzdělání. Příkladem pak je Adéla Černá.  

 
Výborná je komunikace se složkami IZS (i ve vztahu k záchrannému týmu). K zásahům jsme 

přivoláváni včas, ale někdy chybí z jejich strany operativnost a schopnost vydat potřebné informace 
(lokalita, situace atd.) Hlavní problém z hlediska efektivnosti, operativnosti a bezpečnosti zásahů 
přetrvává v nedostatečné kvalitě komunikačních pojítek se složkami IZS (hluk, prostory nepokryté 
signálem). Zde jde o výše popsaný problém pořízení systému Matra-Pegas.  

 
V průběhu roku byl částečně obměněn Záchranný tým. Členové záchranného týmu byli vybaveni 

základním záchranným materiálem (vesta, přilba, karabiny, HP atd.). Dle mého názoru chybí koncepce 
výcviku a již několik období směrnice činnosti při nasazení ZT.  

 
Investujeme a budeme investovat do výcviku a připravenosti našich členů, kdy budeme podporovat 

ty, kteří  již  pracují ve prospěch organizace. Z hlediska počtu získaných či obhájených kvalifikací 
potřebných pro činnost VZS si na tom stojíme velice dobře. Jde především o držitele ZIII až ZI, ZVV a 
další. Ve výcviku musíme věnovat neustálé zdokonalování včetně zdravotní přípravy.  

 
Výkon odborných služeb v aquaparku Frymburk byl ukončen k 31. lednu 2015 výpovědí ze 

strany hotelu. Neustálou urgencí se nám podařilo vyřešit splacení veškerých pohledávek. Předpokladem 
je ukončení HPP s Janem Kolouchem dohodou k 30. 4. 2015. Materiál MS byl převezen na základnu a 
část plaveckých pomůcek předán obci (SDH) Frymburk. Poděkování patří za péči o chod aquaparku 
Honzovi Kolouchovi a také všem sloužícím (více Honza K. ve svém hodnocení). 

 
Pokračuje také v tzv. udržitelnosti projekt ERDF „Společné aktivity VZS ČČK a Rakouska“.  

Dále se rozvíjí mezinárodní spolupráce s VZS Rakouska ve všech oblastech: služby, mládež, kurzy, 
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výcvik, soutěže, atd. Projekt je vysoce hodnocen na všech úrovních a jeho úspěšné zvládnutí 
napomohlo MS získat prestiž a také podmínky pro výkon služby. I druhý audit MF ČR v loňském 
roce dopadl velice dobře.  Zde si zaslouží velkou pochvalu za přípravu dokumentace k auditu Mirka 
Zemanová, která byla již představenstvem MS finančně odměněna. Stejně tak děkuji Jitce Fatkové za 
překladatelskou činnost a také pomoc s  koordinací  rakouských partnerů.  

 
 Situace v prostoru Kyselov se změnila a jistě také ovlivní zámysl rekonstruovat a vybudovat 
stanoviště VZS v rámci projektu ERDF. V polovině roku jsme dostali od ředitele NP a CHKO 
Šumava výpověď, která pak byla díky Liborovi Jirsovi (byl pověřen k jednání) slovně stažena. Dnes 
však víme, že NP podal žádost o demolici objektu, který máme v pronájmu. Aktivity k realizaci projektu 
ERDF (přivedení elektriky, vrt atd.) však budou pokračovat za podpory Povodí a také regionální vlády 
H. Rakouska.  

 
Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti v organizování a účasti v plaveckých, 

záchranářských a ploutvových soutěžích (Krumlovský hastrman, M. závod v DP, závody v triatlonu, 
K. vodácký maratón atd.). 

 
Organizováním kurzů, školení a dalších aktivit pro složky IZS a další subjekty se podílíme na 

zvyšování úrovně profesionální připravenosti a materiálové vybavenosti (seminář záchrany z ledu, kurz 
vodní záchrany pro dobrovolné hasiče, studenty JČU ZSF, UPOL, středních a základních škol atd.).  

Podílíme se na vývoji prostředků pro záchranu z ledu a preventivních opatřeních na ledové dráze 
Lipno. 

 
Příkladně pracujeme s mládeží z hlediska sportovní a branné přípravy, smysluplného trávení 

volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. Stačí jen zmínit významné akce nadnárodního 
charakteru: DD Temelín, DD Český Krumlov, DD Boletice, Lipno dětem atd. 

V rámci námi organizovaných anebo spoluorganizovaných aktivit se těchto zúčastnilo téměř 10 tisíc 
osob (viz. vyhodnocení). 

Činností oddílu mládeže vychováváme budoucí záchranáře a občany připravené pomoci 
v nouzi. Mládež dosahuje výborných sportovních úspěchů, vzorně reprezentuje město a kraj na akcích 
mezinárodních a celostátních. Z těch nejvýznamnějších uvádím: Obhájili jsme titul MČR družstev 
dorostu v záchranářském sportu (Gallistlová Pavla, Kotková Markéta, Toth Jakub, Tesař Filip).  
V jednotlivcích pak získala titul MČR dorostu Berounská Natálka a titul MČR mladšího dorostu 
Gallistlová Pavla.  Na mistrovství světa v záchranném sportu ve Francii reprezentovala ČR Kristina 
Lukšová. Poděkování patří systematické trenérské práci M. Kodýmovi.  

  Chtěl bych zdůraznit, že nás podpora a příprava mládeže stojí obrovské finanční a fyzické úsilí a 
díky tomu dosahujeme výborných výsledků. Ale i zde je co zlepšovat. Stejně jako minulý rok mám však 
pocit, že v protikladu k těmto úspěchům chybí u závodníků z řad mládeže hrdost k příslušnosti k vodní 
záchranné službě, zájem a ochota se podílet na naší činnosti VZS. Pravým opakem může být 
příkladná aktivita a zapojení se Václava Ondřicha a Petry Smetanové.  Na základě usnesení 
představenstva, které hledalo z tohoto problému cestu, se přijala opatření ve smyslu vytvoření koncepce 
činnosti mládeže. Tu zpracoval k dalším připomínkám šéftrenér Jaromír Berounský. Díky aktivitě Jitky 
Fatkové, Jaroslava Tůmy a v posledním období Adéle Černé a Lenky Krbcové se daří od poloviny roku 
organizovat měsíčně soustředění mládeže s náplní vodní záchrany. Byla zpracována koncepce a plán 
soustředění a to by mělo přispět k výchově mládeže k principům, které jsem výše zmiňoval.  

Po odchodu J. Fatkové na Slovensko se nám podařilo získat pro trenérskou práci Natálii Berounskou, 
Danu Hopfingerovou a Lenku Krbcovou, s předpokladem je vyslat na kurz k získání trenérské 
kvalifikace.   Budeme pokračovat ve změně rozdělování finanční podpory tréninkové a závodní činnosti 
na základě dosažených výsledků a také ve vztahu k finančním prostředkům, které jsou k dispozici. 

.    
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K naplňování poslání VZS v organizaci aktivit smysluplného využití volného času, sportu, prevence 
a branné připravenosti obyvatel, především pak mládeže, tradičně získáváme podporu v rámci dotací 
Jihočeského kraje, Ministerstva obrany ČR a města Český Krumlov.  Škoda jen, že zapojování do 
projektů a získávání financí zůstává jen na mé osobě. 

 
Podílíme se na výcviku záchranářských psů ve vodních pracích, vyhledávání utonulých osob a 

ojedinělém projektu výcviku záchranářských psů pro záchranu osob na zamrzlé hladině.  Spolupráci 
s Jihočeskou záchrannou brigádou kynologů brigádou 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. Usnesení VH a plnění členských povinností je 
pro některé členy jen formalitou. S některými z nich jsme se rozloučili.  

 
Důležitým faktorem zviditelnění naší činnosti je prezentace MS a to všemi dostupnými prostředky. 

Jako velice významnou vnímám účast na konferenci Bezpečná společnost a voda ve Vodňanech (já a 
A. Černá), výstavě lodí v Praze (L. Jirsa) atd.   

Dobře funguje web a meteor stanice zásluhou J. Berounského a Jan Wimmera, který slouží jako 
zajímavá a informacemi nabitá výkladní skříň naší činnosti.  Pozitivní je i to, že se zlepšila jejich 
návštěvnost našimi členy a využívání ve prospěch informovanosti.  Díky Daně Hopfingerová je 
pravidelně aktualizovaná nástěnka na bazéně. Poděkování zaslouží také Adéla Černá za vytváření 
grafických návrhů různých pozvánek, certifikátů, foto prezentací a označení místností a tabulí nové 
základny.  

Novelizovali jsme www.lipenak.cz  jako nástroj pro získávání klientely pro tzv. teambuilding a 
kurzy za účelem získávání financí pro naši činnost. Zde patří poděkování Evě Svobodové. 

 
Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně  Lipenské vodní záchranné 

služby, jako sesterskou organizací.   
 
Získávání financí je také zásadní otázkou pro naši činnost. Tradiční podpory se naše MS těší ze 

strany Jihočeského kraje, města Český Krumlov, obce Černá v Pošumaví, městyse Frymburk, 
společností Kámen – písek s.r.o., Povodí Vltavy s. p., MO ČR, partnerů Linde, MUDr. Kouba, 
hotel Relax, ZPMV, Broker team a dalších).  

 
Další finance se nám daří získávat vedlejší činností jako je organizování zdravotních kurzů (Linde, 

E-ON atd. zde poděkování J. Kolouchovi a A. Černé), kurzu ZIII  a vodní záchrany (poděkování J. 
Tůmovi, P. Procháskovi, J. Wimmerovi), záchranářského minima a teambuildingů poděkování E. 
Svobodové, J. Hnojnové, S. Zrůstové, P. Horváthovi atd.   

Skvělé zázemí na Kyselově nám pomohlo vytvořit podmínky pro realizaci především kurzů a 
provozovat ubytování a občerstvení. Nesmíme také zapomenout provozování půjčovny kajaků. I 
zde je před námi mnoho práce především v oblasti  zlepšení podmínek, propagace a organizace. 

 
Ačkoli jsem byl na několika místech svého příspěvku negativní, vážím si plně vašeho úsilí, 

nasazení a smysl pro odpovědnost. Pro úspěšné splnění našeho poslání nás čeká mnoho úkolů, 
které vyžadují týmovou práci, sebekázeň a odhodlání.  

Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za obětavost, úsilí a také nasazení pro naši věc ve 
prospěch záchrany lidských životů, popřát všem ještě lepší podmínky pro naši službu, optimismus, 
vynikající partu a kolektiv. Buďme hrdi na výsledky naší společné činnosti a braňme si to, co jsme 
vybudovali.  

 
Děkuji za pozornost předseda Ing. Milan Bukáček 
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Ad. 4 - Zpráva o hospodaření a stavu pokladny                                         ZEMANOVÁ 
  

Zpráva o hospodaření za rok 2014 
 
MS VZS ČČK Český Krumlov: 
Hospodářský účetní výsledek k 31.12.2014 je 32.431,- 
Stavy účtů k 31.12.2014: 
Pokladna – 43.096,- 
Banka – 1.587.336,- 
Pohledávky – 318.602, - za Wellness Hotel Frymburk 
Závazky – 83.607,- 

 
Lipenská vodní záchranná služba: 
Hospodářský  účetní výsledek k 31.12.2014 je 127.000,-. 
Stavy účtů k 31.12.2014: 
Pokladna + Banka – 181.000,- 
Příjmy 159.000,- z toho 71.000,- dar 
Náklady 32.000,-  ( na CP a DPP) 
Pohledávky ani závazky nejsou. 
 

Zpracovala 7.3.2015 Drahomíra Zemanová – účetní a pokladní obou skupin 
 
 
Ad. 5. Zpráva revizní komise                                                                            DVOŘÁK  

 
1. Revize hospodaření s materiálem 
2. Revize účetnictví  

Revizní komise (dále jen RK) provedla kontolu materiálu dle inventárního soupisu platného k 30.6.2014. 
RK konstatovala nejednoznačnost některých položek v seznamu předávaného materiálu u letních služeb (pádla atd.), což 
následně komplikuje řešení odpovědnosti za případnou ztrátu materiálu. 
RK doporučuje zpřehlednit seznam předávaného materiálu, za který jednotlivé služby odpovídají. 
RK k 31.12.2014 kontrolovala stav svěřeného materiálu:  J.Tůma-lezecký materiál, Ing. J.Šimek – lezecký a potapěčský 
materiál, J.Wimmer- lezecký materiál 
RK kontrolovala stav revizí lezeckého a potapěčského materiálu. Doporučeno provést revizi potapěčských automatik a zvážit 
vyřazení automatik Tajfun. 
RK provedla kontrolu účetnictví za rok 2013. Sledované byly příjmové a výdajové položky, finanční pohyby na jednotlivých 
účtech, vykázané cestovní příkazy. 
V účetnictví nebylo zjištěno závažných pochybení. Drobné nedostatky byly objasněny nebo napraveny. 

(podrobně viz.Zpráva revizní komise) 
 

Za revizní komisi zpracoval MUDr. Tomáš Dvořák 
 

Ad. 6. Zpráva o činnosti prezidia, koncepce VZS        JIRSA, ČERNÁ  
  
 Jirsa – informoval o činnosti prezidia  

Přes velké úsilí členů „prezidia“ se nepodařilo pro  naši organizaci VZS ČČK získat status uzákoněné 
organizace, radiostanice  Matra budou uvedeny do provozu v létě  2015.  Celostátní valná hromada VZS , 
která se měla konat 21.3.2015 se překládá na říjen 2015 
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Ad. 7. Odměnění nejaktivnějších členů v roce 2014                                           TŮMA  
Za  aktivní přístup k plnění úkolů MS VZS v roce 2014 byli oceněni: 
- Kolouch nejlepší záchranář roku 2014 

 
Ad.8. Plán činnosti na rok 2015                                                                    BUKÁČEK 

Viz. Příloha – plán činnosti na rok 2015.  
 

 
1. Zabezpečit kvalifikovanou službu na Lipně – základna Dolní Vltavice – hlavní úkol 
 

 
Služby Dolní Vltavice 2015 
 

od do Hlídka 
27.6. 4.7. Berounský, Kodým 
4.7. 11.7. Kolouch, Kolouchová 
11.7. 18.7. Wimmer, Šimek 
18.7. 25.7. Přívratská,  Krbcová 
25.7. 31.7. Šebesta,  Štěch 
31.7. 8.8. Tůma, Michalík 
8.8. 15.8. Černá, Hnojnová, Augsten 
15.8. 22.8. Dvořák, Bukáček 
22.8. 29.8. Mergl 

 
Každá sloužící směna bude doplněna  dle možností 2 mladými záchranáři. 
Studenti JČU doplní směny dle rozpisu (viz.Buky) 
 
2.  Zabezpečení ledové dráhy Lipno – Šimek 

• CP  
• výběr a výcvik personálu  
• materiál  
• údržba ledové dráhy 
• Služba na zabezpečení ledové dráhy 2015 -16: 

 
3. Zabezpečení provozu -  Kyselov  
- odpovídá Horváth 
 
 
4. Výcvik mládeže    
 
- zodpovídá: Berounský 
- soustředění mládeže – A. Černá a P. Štěch  

 
5. Pokračovat v projektu ERDF Společné aktivity VZS ČČK a Rakouska  
- udržitelnost 5 let  
 
6. Výcvik dospělých 
 
zodpovídá: Bukáček, A. Černá, Kolouch,  Šimek - potápění, Tůma- výškovky 
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a. tréninková činnost:  plavecká, speciální plavecká př.  a potápění 

- 2x týdně (Pá a St)    
-  1 – 2 x za rok víkendové soustředění 

b. teoretický a praktický výcvik – zdravověda, potápění, plavidla, slanění, horolezecký výcvik atd. 
- 1 – 2 x za rok víkendové soustředění 

              - soustředění  
  
c. získat a zvyšovat kvalifikaci a účast na kurzech  : 

- získání a obhajoba ZIII – priorita, 1 x ZI Černá,  
- ZVV – 2 osoby  T. Dvořák, J. Berounský   
- Každý člen který nemá kvalifikaci VZS absolvuje rozšířený kurz záchranářského minima – náplň 

kurzu zpracuje A. Černá  
- Výškové práce 
- potápěčská kvalifikace *- *** Tůma, Michalík  atd. 

 
7. Prezentace MS na veřejnosti:  

- v mediálních prostředcích - rada 
 
8. organizace kurzů, seminářů a školení,  branných a sportovních programů 

o složky IZS 
o školy všech stupňů  
o organizovanou a neorganizovanou mládež 

 
9. Získávání dostatku FINANČNÍCH  prostředků pro činnost MS: 
 
• organizace kurzů  a školení /VZS, zdravotních atd./,  prožitkových programů, teambuildingů 

atd. 
o společnosti, firmy 

 
• poskytování služeb a dozoru atd.  

- v rámci služby na D. Vltavici 
- dle poptávky např. triatlon, plavecké závody 

 
• získání dotací a grantů EU,  ministerstev, J. kraje a měst a obcí atd. 
 
• získání sponzorů  a partnerů– všichni členové 
 
• provoz školícího a ubytovacího zařízení Vltavice i Kyselov  

o Správce na Dohodu 
o Nabídka ubytování, občerstvení,  
o Předání materiálu a inventáře 
 

 
10. Ostatní  
 

• Dále pokračovat ve spolupráci především s organizacemi: 
o VZS Rakouska,  
o KU JK a MěU ČK a obce Lipenska  
o složkami IZS  
o Vodáci Č.Krumlov atd. 
o PRO – SPORT ČK 
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o OS ČČK ČK a další  
 
 
Ad. 9 - Schválení nových členů MS VZS                                 návrhová a volební 
komise 

• Za členy byly hlasováním schváleni:  
Eva Svobodová, Tomáš Jirků, Jakub Šebest, Michaela Hovorková, Petr Urban 

 
 
 
Ad. 10 - Volba člena představenstva (za odstupující J.Fatkovou),  

delegáta na konferenci VZS,                                                            - návrhová komise 
 
Návrh člena MS do představenstva:  
Stávající  Představenstvo  : 
Předseda MS:   Bukáček Milan 
místopředseda MS:  Tůma Jaroslav  
hospodář:    Zemanová Drahomíra 
členové výboru:  Jan Wimmer,  Kolouch Jan,  Ing. Fatková Jitka,  Berounský  Jaromír  
 
Odstoupení člena:  Ing. Jitka FATKOVÁ   ( z důvodu přestěhování na Slovensko)  - poděkování za 

skvělou práci  
Návrh nového člena :  Lenka Krbcová 
 
Návrh člena MS za delegáta na konferenci VZS:  

-    Bukáček, Šebesta,  
 

 
Výše uvedené návrhy byly potvrzeny a odhlasovány nadpoloviční většinou. 

 
 
 

 
 

Ad.11. Schválení rozpočtu na rok 2015                                                              Bukáček 
 
- Viz. Příloha  

  
Ad.12. Diskuse                                                                                                         Tůma 
Dvořák Jiří  Dotaz na nákup oblečení Schwartzkopf … Buky souhlasí -  za vlastní    
Přívratská  Žádá o opravu e-mailu… nechodí mi informace.  
Zemanová  datová schránka u Bukyho nefunguje…. Mirka bude posílat přes Šebestu 
Tůma  doporučení , přibrat ke službě 2x mládež 
 
 
 
 
Ad.13. Usnesení Valné hromady                                                                             Tůma 
Valná hromada schvaluje:  

• Zprávu o činnosti MS za rok 2014 
• Zprávu o hospodaření za rok 2014 a hospodářský výsledek za rok 2014 
• Zprávu revizní komise  
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• Přijetí nových členů MS –  Eva Svobodová, Tomáš Jirků, Jakub Šebest, Michaela Hovorková, Petr 
Urban 

• Plán činnosti a úkoly MS na rok 2015 
• Rozpočet MS na rok 2015  
• Volbu člena představenstva MS místo Jitky Fatkové Lenku Krbcovou, představenstvo děkuje Jitce 

Fatkové za skvělou práci  
• výši členského příspěvku na rok 2016 (podle odpracovaných hodin za rok 2015 – k 15.12.2015): 

• mládež - stálý člen                                                            1.100,- 
• mládež -  nový člen                                                           1.300,-  
• Dospělí - stálý člen s platnou uznanou kvalifikací        1.500,- v případě odpracování 12 hod 

300,-   
• Dospělí - stálý člen bez kvalifikace                                1.600,- v případě odpracování 12 hod 

400,-)  
• Dospělí – nový člen                                                           2000,-     v případě odpracování 12 

hod 800,- 
• Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31.1.2016. 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 MS, převážně na budování 

podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VS, vyhlášených představenstvem MS. Při 
neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována náhrada. Za každou neodpracovanou 
hodinu zaplatí člen do pokladny MS 100,- Kč do 31.1.2016 – za evidenci brigádnických hodin 
odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje představenstvo. 

• úkoly :  
o Inventuru materiálu provede revizní komise do 30.11. 2015. – zodpovídá revizní komise 
o Do 30.11.2015 provede revizní komise revizi účetnictví a předá revizní zprávu 

představenstvu MS, která bude veřejně dostupná všem členům MS – zodpovídá Dvořák T. 
o Zabezpečit přípravu materiálu a  osob pro službu na D.Vltavici.  – zodpovídá Kolouch, 

Krbcová – termín splnění do 21.6. 2015 
o Pokračovat v úspěšném projektu ERDF s Rakouskou VZS (udržitelnost 5 let) – zodpovídá 

představenstvo 
o 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 MS, termín plnění průběžně  

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

o delegáti celostátní konference VZS ČČK  2015 - Šebesta, Bukáček 
o člen který nemá kvalifikaci VZS absolvuje rozšířený kurz záchranářského minima – náplň kurzu 

zpracuje A. Černá, za organizaci zodpovídá J. Tůma, za absolvování kurzu členové   
o zpracovat Členské průkazy člena VZS (těm, kteří nemají platnou kvalifikaci) zodpovídá  V. 

Kolouchová 
o připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže – zodpovídá Černá Adéla   
o připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže – zodpovídá Černá Adéla   
o Žadatel o členství u MS doloží výpis z trestního rejstříku (originál ne starší než tři měsíce).  
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