
Protokol z jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR /dále SVH 
ČR/ 
(konaného 24. dubna 2003 v Průhonicích u Prahy)  

Valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ĆR podle §13 stanov SVH ČR. Z knihy členů vyplývá, že ke dni 24. 4 2003 je členy 34 
organizací a společností vodního hospodářství.  
Jednání se zúčastnil také předseda dozorčí rady Ing. Vacek.  
Prezenční listiny včetně plných mocí jsou uloženy v sekretariátu SVH ČR.  

Jednání valné hromady řídil z pověření představenstva SVH ČR místopředseda představenstva Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl.  

Valná hromada odsouhlasila následující program: 

1. Zahájení  
2. Volba pracovního předsednictva  
3. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatele protokolu 
4. Zpráva představenstva SVH o činnosti SVH ČR za rok 2002  
5. Zpráva dozorčí rady SVH ČR  
6. Diskuse  
7. Zpráva mandátové komise  
8. Zpráva návrhové komise  

9. Závěr  

Valná hromada schválila do pracovního předsednictva Doc. Dr. Ing. Kyncla, Ing. Rosického a Ing. Václavíka, za členy mandátové 
komise Ing. Nováčka a JUDr. Nepovíma, za členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Pondělíčka a za ověřovatele protokolu JUDr . 
Nepovíma.  

Zprávu o činnosti SVH ČR za období duben 2002 – duben 2003 přednesl Ing. Jiří Rosický. Zpráva je součástí souhrnného materiálu. 

Zprávu dozorčí rady SVH ČR přednesl její předseda Ing. Vacek. Zpráva je součástí souhrnného materiálu.  
V diskusi se nikdo nepřihlásil o slovo.  

Jménem mandátové komise oznámil JUDr. Nepovím, že je přítomno 27 členů a proto je valná hromada schopná usnášení.  

Návrh na usnesení přednesl Ing. Pondělíček. K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky.Valná hromada SVH ČR schválila 
usnesení 26 hlasy. Proti usnesení hlasoval RNDr. Miroslav Vykydal z VAS, a. s. Brno, aniž by svůj nesouhlas zdůvodnil. Schválené 

usnesení je součástí souhrnného materiálu.  

Na závěr jednání valné hromady poděkoval všem Doc. Dr. Ing. Kyncl za dlouholetou práci pro rozvoj vodního hospodářství a popřál také 

nově založenému SVH ČR mnoho úspěchů v jeho činnosti.  

Protokol včetně příloh bude zaslán všem členům SVH ČR.  

Zapsali: Ing. Ležal a ing. Pytl, sekretariát SVH ČR 

Ověřil: JUDr. Nepovím 

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 

místopředseda představenstva SVH ČR 

Usnesení z valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR  
(konané dne 24. 4. 2003 v Průhonicích u Prahy)   
 
Valná hromada 
 
1. schvaluje: 
a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR a činnosti představenstva,  
b) zprávu dozorčí rady SVH ČR,  
c) zrušení Svazu vodního hospodářství ČR, který byl založen podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů jako svobodné sdružení 
právnických osob v odvětví vodního hospodářství a registrován u MV ČR pod číslem VS/1-6479/91 ke dni 23. 4. 1991,  
d) převedení zůstatku majetku ke dni zrušení ve výši 251 095,o Kč z účtu UZS na účet, založený Svazem vodního hospodářství ČR 
podle §20 f/ a násl. občanského zákoníku jako sdružení právnických osob u KB Praha1, Spálená ul., pod č. 510125040217/0100,  

2. ukládá : 
představenstvu SVH ČR zaslat toto usnesení s protokolem z této valné hromady na MV ČR s návrhem na výmaz z registrace MV ČR.  
 
Schváleno valnou hromadou dne 24. 4. 2003.  

 


