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Zápis z jednání Členské schůze Sdružení pro Vltavu, z.s. 

konané dne 13.3.2017 v Praze na Štvanici v 18.00 hod. 

Přítomni: Dle presenční listiny 10 členů z 22 členů . 

Členská schůze nebyla dle čl. VIII, odst. 6 Stanov usnášení schopná 

Zápis z jednání Náhradní členské schůze Sdružení pro Vltavu, z.s.  

konané dne 13.3.2017 v Praze na Štvanici v 19.00 hod. 

Přítomni: Dle presenční listiny 10 členů z 22 členů 

Členská schůze byla dle čl. VIII, odst. 7 usnášení schopná 

1. Schůzi zahájil a přítomné pozdravil předseda výboru SPV Miloslav Ouředník. 

2. Schůzi vedl místopředseda výboru SPV Jiří Černý. 

3. Petr Kolínský seznámil přítomné s činností SPV v roce 2016. 

4. Petr Kolínský seznámil přítomné s hospodařením SPV v roce 2016. 

 

Usnesení 1: Členská schůze SpV schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření SPV za rok 

2016.  (10-0-0 - schváleno) 

 

5. Petr Kolínský seznámil přítomné s plánem činnosti SPV na rok 2017. 

a. Údržba Informačních tabulí a Trauma bodů. 

b. Podání grantu na MMR ČR na rok 2018  

c. Zajištění „Čištění Vltavy 2017“ – 16.9.2017 (23. ročník),  

d. Uspořádání podzimního seminář v ČK, 

e. Udržování a aktualizace www stránek Spolku, 

f. Pokračování v členství v České vodohospodářské komoře. 

6. Petr Kolínský seznámil přítomné s rozpočtem SPV na rok 2017. 

 

Usnesení 2: Členská schůze SpV schvaluje plán činnosti a hospodaření SPV na rok 2017. 

 (10-0-0 - schváleno) 

 

7. Jiří Černý přečetl zprávu revizní komise SPV za omluveného Martina Kašpara. 

 

http://www.sdruzeniprovltavu.cz/
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Usnesení 3: Členská schůze SpV bere na vědomí zprávu Kontrolní komise.   

(10-0-0 - schváleno) 

 

8. Petr Kolínský v diskuzi navrhl ukončení činnosti SPV, protože existující a fungující spolek 

Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě (SPLKnV) pomalu přebírá veškerou činnost. 

Řešení je spojení spolků nebo vstup aktivních členů SPV do SPLKnV včetně například 

pořádání podzimního Čištění Vltavy. Přítomni o návrhu budou uvažovat. 

9. Jiří Černý informoval přítomné o tom, že na rok 2017 SPV neobdrželo grant MMR ČR.  

10. V diskusi byly podány návrhy na 

  

- Usnesení 4: Členská schůze ukládá Výboru SpV zajistit „Průzkum zatížení Vltavy 2017“. 

(1-5-4 - neschváleno) 

 

- Usnesení 5: Členská schůze se shodla na potřebnosti zajištění „Průzkumu zatížení 

Vltavy“ a ukládá Výboru pokusit se ve spolupráci s členskou základnou zajistit dostatečné 

financování této akce. (8-1-1 - schváleno) 

 

 

11. Schůze byla ukončena v 20.15 hodin. 

 

 

 

Zaznamenal:  Petr Kolínský 

 


