Protokol z jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR
(konané dne 26.4. 2001 v Praze)
Valnou hromadu svolalo představenstvo podle § 10 stanov SVH. Z knihy členů vyplývá, že řádnými členy SVH je 35 organizací a
společností vodního hospodářství.
Hosty valné hromady byli:
- Ing. Karel Tureček, náměstek ministra zemědělství ČR
- RNDr. Pavel Punčochář, ředitel odboru Ministerstva zemědělství ČR
Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH.
Jednání valné hromady řídil z pověření představenstva místopředseda Ing. Karel Runštuk. Na zahájení jednání přečetl omluvný dopis
předsedy OS DLVH Ing. R. Kyncla.
Valná hromada odsouhlasila následující program:

1. Zahájení
2. Volba mandátní, návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti představenstva
4. Zpráva dozorčí rady
5. Návrh rozpočtu na rok 2001 a výše příspěvku
6. Přestávka
7. Diskuse
8. Volba představenstva a dozorčí rady
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr
Valná hromada schválila do mandátní komise Ing. Pospíšila a Ing.Pytla, do návrhové komise JUDr. Nepovíma a Ing. Lázničku, do
volební komise Ing. Jágla a p. Hubku.
Jménem mandátové komise oznámil Ing.Pospíšil, že je přítomno 24 členů a valná hromada je usnášeníschopná.
Zprávu o činnosti za období duben 2000 – duben 2001 přednesl předseda představenstva Ing. Jiří Rosický a je součástí souhrnného
materiálu.
Předseda dozorčí rady Ing. Uher přednesl zprávu k činnosti představenstva a zprávu k hospodaření SVH za rok 2000, komentář k
hospodaření a návrh dozorčí rady na schválení výsledků hospodaření za rok 2000. Stanovisko dozorčí rady je součástí souhrnnéh o
materiálu.
Návrh rozpočtu včetně návrhu na příspěvky (30,- Kč/zaměstnanec) na rok 2001 přednesl Ing. Pytl.
K přednesené zprávě a dalším předloženým materiálům v diskusi vystoupili:
Náměstek ministra Ing. Tureček pozdravil jednání jménem ministra zemědělství Ing. Fencla a omluvil jeho nepřítomnost. Považuj e Svaz
vodního hospodářství za důležitou nezbytnou integrující složku vodního hospodářství a vyslovil přesvědčení, že ministerstvo
zemědělství a SVH najdou vždy ve složitých odvětvových otázkách společnou řeč. V odvětvové politice nemá rezortismus místo,
převládají integrační tendence a spolupráce.
Předsedající Ing. Runštuk požádal jednání o návrh na doplnění kandidátky dozorčí rady a k návrhu na její doplněním Ing. Petrem
Vackem požádal volební komisi a řádné členy o napsání jeho jména na kandidátku.
Po krátké diskusi, v níž byl upraven návrh volebního řádu (počet členů představenstva 11, ustanovení o platnosti kandidátního lístku),
valná hromada tento upravený návrh hlasy všech přítomných schválila.
Rozsáhlý návrh na úpravu a změnu usnesení přednesl RNDr. Vykydal, např. uzavření smluv k úhradě příspěvků členů na výdaje SVH,
nepřekročitelnost celkových rozpočtovaných výdajů v roce 2001, změna hospodaření SVH jako samostatné právnické osoby, svolání
mimořádné valné hromady. Doporučil také zvážit další existenci smlouvy s UZS. Úpravu návrhu usnesení (bod b.4) doporučil Ing.
Procházka.
Předseda představenstva SVH Ing. Rosický vyjádřil velké pochybnosti o úloze a možnostech podnikatelských svazů. K tomuto tématu
vystoupil také Ing. Nováček a p. Hubka (zařadit 135.000 Kč příspěvku UZS do rozpočtové rezervy).
Předseda volební komise Ing. Jágl pak požádal o stanovisko valné hromady ke způsobu volby; ta rozhodla, že volby budou tajné. Z
odevzdaných 24 hlasovacích lístků pro volbu členů představenstva SVH bylo 19 bez jakékoliv úpravy. Hlasovací lístky v počtu 24 pro
volbu členů do dozorčí rady byly odevzdány bez úpravy. Předseda volební komise pak vyhlásil, že právoplatně byli zvoleni:
do představenstva SVH:
Ing. Zdeněk Kouba, Ing. Vladimír Kramář, Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Ota Melcher, Ing. Miroslav Nováček, Ing. František Pácalt,
Ing. Václav Pondělíček, Ing. Vladimír Procházka, Ing. Jiří Rosický, Ing. Karel Runštuk, Ing. Tomáš Vaněk.
do dozorčí rady SVH:
Ing. Vladimír Černý, Ing. Pavel Uher, Ing. Petr Vacek

Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise JUDr. Nepovím. Valná hromada schválila všemi hlasy návrh usnesení a úpravu
rozpočtu včetně doplnění z diskuse a uložila představenstvu zajišťovat jejich plnění. Usnesení je součástí souhrnného materiálu, rovněž
tak jako schválený rozpočet.
Na závěr jednání valné hromady poděkoval předseda SVH Ing. Rosický za účast a aktivní přístup a popřál všem členům mnoho
úspěchů v další práci.

Usnesení z valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR
(konané dne 26. 4. 2001 v Praze)
Valná hromada
1. Schvaluje

a.
b.
c.
d.

volební řád pro volbu členů představenstva a členů dozorčí rady

e.

roční příspěvek na úhradu nákladů spojených se službami poskytovaných SVH členům na rok 2001 ve výši 30,--Kč na
jednoho přepočteného zaměstnance člena SVH

f.

volbu členů představenstva ve složení: Ing. Zdeněk Kouba, Ing. Vladimír Kramář, Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Ota
Melcher, Ing. Miroslav Nováček, Ing. František Pácalt, Ing. Václav Pondělíček, Ing. Vladimír Procházka, Ing. Jiří Rosický, Ing.
Karel Runštuk, Ing. Tomáš Vaněk

g.

volbu členů dozorčí rady ve složení: Ing. Vladimír Černý, Ing. Pavel Uher, Ing. Petr Vacek.

zprávu představenstva o činnosti SVH a o činnosti představenstva
zprávu dozorčí rady o hospodaření SVH za rok 2000 a návrh rozpočtu SVH na rok 2001
pověření představenstva k:
- změnám rozpočtu SVH na rok 2001
- přípravě návrhu změny stanov ve smyslu zamýšlených organizačních změn
- uzavření příslušné smlouvy s jednotlivými členy SVH v souvislosti s placením
příspěvků

2. Ukládá představenstvu:

a.

postupně realizovat změnu v organizačním zajištění práce SVH a její profesionalizace, využít k tomuto účelu stávající
rozpočtovou rezervu, připravit finanční podmínky po roce 2001 a připravit v souladu s tímto záměrem i případnou změnu
rozpočtu SVH a změnu stanov

b.
c.
d.

pokračovat v aktivním jednání při projednávání zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

e.

připravit změnu hospodaření SVH tak, aby od 1. 1. 2002 SVH hospodařil jako samostatná právnická osoba a svolat na toto
téma do 15.11.2001 mimořádnou valnou hromadu SVH:

sledovat stabilitu státních podniků Povodí a spravování drobných vodních toků
usilovat o vytváření koncepce vodního hospodářství ve spolupráci s MZe ČR a MŽP ČR a usilovat o udržení stávající
kompetence v této oblasti

3. Ukládá členům SVH:
Uzavřít příslušné smlouvy a uhradit příspěvky na rok 2001 do 30. 6. 2001.

Schváleno valnou hromadou dne 26.4.2001

