V Dolní Vltavici dne 12. 3. 2016
Počet listů:
Výtisk jediný.
Přílohy:1. Prezenční listina: 3
2. Plán činnosti na 2016.

Zápis z Valné hromady VZS ČČK Č. Krumlov p.s.
dne 12. 3. 2016
Počet členů celkem – 46, přítomných členů - …23.. ,
Nepřítomno – …23… ( předáno zplnomocnění - 8… ), přítomno (včetně zplnomocnění) 70 %
Místo: VC VZS Dolní Vltavice

Úvod:
- Přivítání hostů: Bukáčková A., Straka P.
Program:
1. Volba návrhové a mandátové komise

- Wimmer

2. Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2015

- Wimmer

3. Výroční zpráva o činnosti MS za rok 2015

- Bukáček

4. Zpráva revizní komise

- Dvořák

5. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny

- Zemanová

6. Zpráva o činnosti prezídia, koncepce atd.

- Jirsa

7. Hodnocení činnost ZT a určení nového velitele ZT

- Šimek

8. Odměnění nejaktivnějších členů za rok 2015

- Bukáček

9. Schválení nových členů MS VZS

- návrhová

10. Plán činnosti na rok 2016

- Bukáček

11. Schválení rozpočtu na rok 2016

- návrhová

12. Volba delegáta na konferenci VZS

- návrhová

13. Diskuse

- Wimmer

14. Usnesení Valné hromady

- návrhová

Závěr

Ad.1. Volba návrhové a mandátové komise
Návrhová komise – předseda Procháska P., členové Zrůstová S., Štěch P.
Mandátová komise - předseda Šebesta Z., členové Horváth P., Šebest J.
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WIMMER
schváleno - …100 % hlasů
schváleno - …100 % hlasů.

Ad.2. Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2015



WIMMER

Rozpočet MS na rok 2015 - podařilo udržet vyrovnaný rozpočet i přes velké výdaje na opravy
viz správa o hospodaření
Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2016. V případě platby po tomto termínu bude
u zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena. - splněno u většiny, část členů až po
urgencích - část mládeže, je nutno upozornit rodiče (trenéři), jmenovitě Černá |J., Procháska P.,
Sojková K.



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 J. Kolouch. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje představenstvo - plněno
 Úkoly:
o
Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2015 – zodpovídá revizní komise splněno
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 - splněno díky J. Kolouchovi a Z. Šebestovi
o
Pokračovat v úspěšném projektu ERDF s Rakouskou VZS (udržitelnost 5 let) – 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 - splněno a
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 - výrazně splnil jen
Bukáček a částečně J. Berounský, E. Tůmová
o
delegáti celostátní konference VZS ČČK 2015 - Šebesta, Bukáček - splněno
o
člen, který nemá kvalifikaci VZS, absolvuje rozšířený kurz záchranářského minima:
o
náplň kurzu zpracuje A. Černá, za organizaci zodpovídá J. Tůma, za absolvování
kurzu členové - nesplněno provedení nezájem členů
o

o
o
o
o

získání kvalifikace
o ZVV - Berounský a Dvořák
o získání kvalifikace ZI - A. Černá - nesplněno
o získání a zvýšení kvalifikace potápěče - P. Michalík a J. Berounský *
 zvýšení ** - J. Tůma nesplnil

zpracovat Členské průkazy člena VZS (těm, kteří nemají platnou kvalifikaci) zodpovídá
V. Kolouchová - plněno
připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže – zodpovídá A. Černá - splněno
připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže – zodpovídá A. Černá - splněno dle
plánu částečně
Žadatel o členství u MS doloží výpis z trestního rejstříku (originál ne starší než tři měsíce) plněno
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Ad. 3. - Výroční zpráva o činnosti MS za rok 2015

BUKÁČEK

viz Zpráva o činnosti MS za rok 2015
schváleno - …100 % hlasů

Ad. 4. - Zpráva o hospodaření a stavu pokladny

ZEMANOVÁ

Zpráva o hospodaření za rok 2015
Hospodářský účetní výsledek k 31.12.2013 je – 468.337,81
Stavy účtů k 31.12.2015:
Pokladna – 12.043,Banka – 1.307.335,Pohledávky – 8.160, Závazky – 29.091,V roce 2015 se pravidelně měsíčně splácen úvěr na Freemont.
viz Zpráva o hospodaření za rok 2015
schváleno - …100 % hlasů

Ad. 5. Zpráva revizní komise

DVOŘÁK

viz Revizní zpráva rok 2014 - Za revizní komisi zpracoval T. Dvořák
schváleno - …100 % hlasů

Ad. 6. Zpráva o činnosti prezidia a koncepce VZS

JIRSA

viz Zpráva o činnosti prezidia a koncepce VZS
schváleno - …100 % hlasů

Ad.7. Hodnocení činnost ZT a určení nového velitele ZT

ŠIMEK

ZT pracoval dle plánu činnosti rok 2015. Zajištění jednotlivých akcí bylo zajištěno dle kompetence jednotlivých
členů ZT.
ZT se účastnil na těchto výcvicích Záchrana z ledu, Parník, Cvičení Traun, potápěčský výcvik na Attersee, lezecký
výcvik Beroun, výcvik divoká voda na kanále v Č. Vrbném.

o
o
o
o
o

Úspěšné hodnocení cvičení „Parník“
Příprava koncepce ZT, pokračování v kompetenci nového velitele ZT
Rezignace J. Šimka na postu velitele ZT
Poděkování J. Šimkovi za 8 let úspěšného výkonu funkce
Novým velitelem ZT byl určen P. Michalík
schváleno - …100 % hlasů

Ad. 8. Odměnění nejaktivnějších členů v roce 2015
Za aktivní přístup k plnění úkolů MS VZS v roce 2015 byli oceněni:
- Alexandr Jegorov - nejlepší záchranář 2015 symbolicky k uctění památky
- Jan Kolouch - za činnost jako správce základny a lektorskou činnost
- Zdeněk Šebesta a Jan Wimmer - za aktivní činnost ve prospěch VZS
- Dana Hopfingerová - za aktivní trenérskou činnost mládeže
- Adéla Černá - za aktivní činnost ve prospěch VZS a lektorskou činnost
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BUKÁČEK

- Jan Šimek - za dlouhodobou činnost velitele ZT

Ad. 9 - Schválení nových členů MS VZS

návrhová komise

Jiří Šustáček – z důvodu nepřítomnosti prodlouženo čekatelství
Pavel Straka - schválen
schváleno - …97 % hlasů

Ad.10. Plán činnosti na rok 2016 a hlavní úkoly

BUKÁČEK

viz Plán činnosti na rok 2016
schváleno - …100 % hlasů

1. Zabezpečit kvalifikovanou službu na Lipně – základna Dolní Vltavice – hlavní úkol
Služby Dolní Vltavice 2016
od
2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

do
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
3.9.

Slouží
Kolouch J., Kolouchová V.
Wimmer J., Šimek J., Sojková K.
Přívratská L., Krbcová L.
Tůma J., Michalík P.
Šebesta Z., Dvořák J.
Berounský J., Berounská N.
Dvořák T., Bukáček M.
Černá A., Kutnerová J., Straka P.
Mergl I., Štěch P., Mařík

Každá sloužící směna bude doplněna dle možností 2 mladými záchranáři.
Studenti JČU doplní směny dle rozpisu (viz Bukáček)

2. Zabezpečení ledové dráhy Lipno – Petr Michalík






CP
výběr a výcvik personálu
materiál
údržba ledové dráhy
Služba na zabezpečení ledové dráhy 2016 -2017

3. Zabezpečení provozu - Kyselov
- odpovídá Horváth

4. Výcvik mládeže
-

zodpovídá: Berounský
letní soustředění mládeže – Mařík, Berounská

5. Pokračovat v projektu ERDF Společné aktivity VZS ČČK a Rakouska
- udržitelnost 5 let - představenstvo

6. Výcvik dospělých
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zodpovídá: Bukáček, A. Černá, Kolouch, Dvořák - potápění, Tůma – výškové práce
a. tréninková činnost: plavecká, speciální plavecká př. a potápění
- 2x týdně (Pá a St)
- 1 – 2x 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 – ?
Každý člen, který nemá kvalifikaci VZS, absolvuje rozšířený kurz záchranářského minima – náplň
kurzu zpracuje A. Černá
Výškové práce
- potápěčská kvalifikace *- *** Berounský, Kodým, Wimmer, Tůma, Michalík atd.

7. Prezentace MS na veřejnosti:
- v mediálních prostředcích - představenstvo

8. organizace kurzů, seminářů a školení, branných a sportovních programů
o
o
o

složky IZS
školy všech stupňů
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 Jihočeská brigáda záchranných psů
o KU JK a MěU ČK a obce Lipenska
o složkami IZS
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o Vodáci Č. Krumlov atd.
o PRO – SPORT ČK
o OS ČČK ČK a další

Ad.11. Schválení rozpočtu na rok 2016

Bukáček

viz Návrh rozpočtu na rok 2016
schváleno - …100 % hlasů

Ad.12. Volba delegáta na konferenci VZS
o

návrhová komise

Delegáti na konferenci VZS 2016 – M. Bukáček, Z. Šebesta

schváleno - …100 % hlasů

Ad.13. Diskuse

WIMMER

o Členství dětí
o Projekt ERDF - rozšíření základny
o Vzdělávací program - kvalifikace dětí – Z IV, Z V, Z VI – souhlas s podmiňováním účasti na
závodech kvalifikací (Berounský A. je proti)

Ad.14. Usnesení Valné hromady

návrhová komise

Valná hromada schvaluje:
 Zprávu o činnosti MS za rok 2015
 Zprávu o hospodaření za rok 2015 a hospodářský výsledek za rok 2015
 Zprávu revizní komise
 Plán činnosti a hlavní úkoly MS na rok 2016
 Rozpočet MS na rok 2016









nepřijetí za člena VZS Č. Krumlov Jiří Šustáček – z důvodu nepřítomnosti prodlouženo čekatelství
přijetí za člena VZS Č. Krumlov Pavel Straka

Velitele záchranného týmu - Petra Michalíka
Věkovou hranici pro účast na trénincích dětí a mládeže na bazénu členů MS - 6 let (možnost
účasti na bazénových tréninkách)
Zpracování projektu pro rozšíření základny D. Vltavice, Kyselov a přístaviště v rámci dotačních
projektů
Nákup sousedních pozemků u základny D. Vltavice za nejnižší možnou cenu
výši členského příspěvku na rok 2017 (podle odpracovaných hodin za rok 2016 – k 15. 12. 2016):
 mládež - stálý člen
1.100, mládež - nový člen
1.500, Dospělí - stálý člen s platnou uznanou kvalifikací
1.500,- v případě odpracování 12 hod
300,-
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Dospělí - stálý člen bez kvalifikace
1.800,- v případě odpracování 12 hod
600, Dospělí – nový člen
2000,- v případě odpracování 12
hod 800,Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2017. 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. 2017 – za evidenci brigádnických hodin
odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje představenstvo.
delegáti celostátní konference VZS ČČK 2016 - Šebesta, Bukáček

Úkoly:
o
Představenstvo a trenéři rozhodnou o koncepci plavecké přípravy mládeže do 1. 10. 2016
o
Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2016. – zodpovídá revizní komise
o
Do 30. 11. 2016 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. 2016
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, E. Tůmová, J. Berounský, J. Černá,
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
připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže – zodpovídá Mařík, Berounská
o
připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2016 – zodpovídá A. Černá

zapsal dne 12. 3. 2016 Ing. Jan Wimmer
schválil dne 12.3. 2016 Ing. Milan Bukáček
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