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 ČR podle §13 stanov SVH ČR. V knize členů je ke dni uveden 31 člen organizací a
společností vodního hospodářství.
Prezenční listiny včetně plných mocí jsou uloženy v sekretariátu SVH ČR.
Jednání valné hromady řídil z pověření představenstva SVH ČR jeho místopředseda Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl.
Valná hromada odsouhlasila následující program:
1. Zahájení
2. Volba pracovního představenstva
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatele protokolu
4. Zpráva představenstva SVH ČR
5. Zpráva mandátové komise
6. Volba člena představenstva SVH ČR
7. Volba dozorčí rady ČR
8. Diskuse
9. Schválení rozpočtu a úprav stanov
10. Schválení usnesení
11. Závěr
Valná hromada schválila do pracovního předsednictva Doc. Dr. Ing. Kyncla, Ing. Václavíka a Ing. Nováčka, Za členy návrhové komise
zvolila Ing. Kramáře a Ing. Pondělíčka, za členy mandátové komise Ing. Nováčka a JUDr. Nepovíma a za členy volební komise Ing .
Pytla a Ing. Ležala. Ověřovatelem protokolu byl zvolen JUDr. Nepovím.
Zprávu o činnosti SVH ČR od začátku roku 2003 přednesl místopředseda představenstva Ing. Václavík. Zpráva je součástí souhrnného
materiálu.
Pověřený člen mandátové komise JUDr. Nepovím sdělil, že podle prezenčních listin jsou přítomni 24 členové a proto je valná hr omada
usnášeníschopná.
V diskusi vystoupil Ing. Sedláček a projevil obavy z poklesu členů z řad společností vodovodů a kanalizací a doporučil zahrnout do
usnesení úkol představenstvu SVH ČR -získávat další členy.
Představenstvo SVH ČR navrhlo na kandidátní listině tři možné kandidáty pro volbu jedenáctého člena představenstva SVH ČR z řad
„sólistů“a to Ing. Kose, Ing. Kutálka a Ing. Valdhanse. Ing. Valdhans se před vlastní volbou kandidatury vzdal ve prospěch svých
soupeřů. V tajné volbě byly odevzdány celkem 23 platné hlasovací lístky, jeden hlasovací lístek byl neplatný. Protože pro Ing. Kutálka
hlasovalo 16 členů a pro Ing. Kose členů 7, byl zvolen Ing. Pavel Kutálek jedenáctým členem představenstva SVH ČR.
Jako kandidáty za členy dozorčí rady SVH ČR navrhlo představenstvo SVH ČR Ing. Černého, Ing. Pospíšila a Ing. Vacka. V tajné volbě
byly odevzdány 24 platné hlasovací lístky bez jakékoli úpravy. Navržení kandidáti za členy dozorčí rady SVH ČR byli tak zvoleni všemi
hlasy.
Dále byl schválen hlasy všech přítomných bez připomínek návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2003. Rozpočet pro rok 2003 včetně hlavních
úkolů a služeb poskytovaných SVH ČR v roce 2003 je součástí souhrnného materiálu.
Návrh úprav stanov přednesl JUDr. Nepovím. Zdůvodnil především povinnost doplnit je v §4 o vedlejší hospodářské činnosti v souladu s
nař. vlády 469/2000 Sb a upravit některá ustanovení doporučená Lesy ČR s. p., která mají umožnit jejich přijetí za člena SVH ČR:
Návrh stanov s navrženými úpravami odsouhlasili všichni přítomní. Stanovy SVH ČR jsou součástí souhrnného materiálu.
Návrh usnesení valné hromady, které bylo zasláno členům předem, vysvětlil Ing. Pondělíček, který jej doporučil schválit a ješ tě doplnit o
úkol pro představenstvo SVH ČR –vypracovat úplné znění stanov a zaslat je všem členům představenstva jako součást souhrnného
materiálu.
Valná hromada pak schválila předložené usnesení s doporučenými úpravami hlasy všech přítomných členů.
Doc. Dr. Ing. Kyncl popřál nejprve nově zvoleným funkcionářům hodně úspěchů v jejich zodpovědné práci a všem přítomným poděkoval
za účast. Na závěr vyslovil přesvědčení, že SVH ČR přispěje v roce 2003 svou aktivní činností k dalšímu rozvoji vodního hospodářství.
Protokol včetně uvedených příloh bude zaslán všem členům SVH ČR.
Zapsali: Ing. Ležal a Ing. Pytl
Ověřil dne 5. května 2003 JUDr. Nepovím.

Usnesení z valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR
(konané dne 24. 4. 2003 v Průhonicích u Prahy)

Valná hromada
1. bere na vědomí:
usnesení valné hromady SVH ČR registrovaného u MV ČR, které tento Svaz vodního hospodářství zrušilo dnem 24. 4. 2003
2. schvaluje:
a) zprávu představenstva o založení SVH ČR registrovaného u ÚMČ Praha 1, formě založení, složení představenstva a dozorčí r ady s
nutnými kooptacemi
b) návrh rozpočtu na rok 2003
c) změnu stanov
d) roční příspěvek na úhradu nákladů činnosti SVH ČR na rok 2003 ve výši 30,00 Kč za jednoho přepočteného zaměstnance člena S VH
ČR ve stavu k 31. 3. 2003
e) volbu ing.Pavla Kutálka z AQUATIS a.s. Brno jako jedenáctého člena představenstva SVH ČR
f) volbu ing.Petra Vacka, ing.Vladislava Černého a ing.Ivana Pospíšila za členy dozorčí rady SVH ČR
3. ukládá představenstvu:
a) jednat aktivně s oběma resorty o novelách zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dalších
souvisejících předpisech
b) dopracovat návrh „Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu SVH ČR“ a svolat k jejímu projednání seminář; rozpracovat
jednotlivé úkoly Koncepce
c) pravidelně vyhodnocovat účinnost a efektivnost internetové prezentace SVH ČR
d) usilovat o rozšíření členské základny
e) připravovat ve spolupráci s Hydroprojektem CZ aktivity Světového dne vody / již desátý ročník /
f) přijmout nezbytné organizační normy / účetní evidence, evidence majetku apod. /
g) zaslat na MV ČR usnesení SVH ČR o jeho zrušení
h) vypracovat úplné znění Stanov SVH ČR a zaslat je všem členům

4. ukládá členům SVH ČR:
uhradit příspěvek na činnost SVH ČR za rok 2003 do 30. 6. 2003.
Schváleno valnou hromadou dne 24. 4. 2003.

