V Praze, 5.10.2021
ZÁPIS
z 5. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, která se konala dne 5.10.2021.
Schůzi zahájil J. Hodic v 16:00 hod.
Přítomni:
Jiří Hodic, Pavel Šálek, Tomáš Stehlík, Martin Jirka, členové výboru, Jiří Mrkos, člen revizní
komise, omluven David Fojtík, Renata Neumannová, Adam Šindler
výbor VT ČSK je usnášeníschopný. D. Fojtík zaslal elektronicky své připomínky
k podkladům dnešní schůze zaslaným J. Hodicem 3. a 4.10.
Program:
1) Hospodaření sekce VT ČSK
2) Návrh programu valné hromady sekce VT ČSK
3) Návrh priorit sekce VT ČSK pro r. 2022
4) Návrh rozpočtu sekce VT ČSK
5) Český pohár vodáků
6) Různé
1) Výbor sekce VT vzal na vědomí informaci o hospodaření sekce VT k 30.9.2021
2) Výbor sekce VT schválil návrh programu valné hromady sekce VT ČSK
(příloha č. 1)
hlasování:
4 pro
návrh byl schválen
3) Výbor sekce VT schválil návrh priorit sekce VT ČSK pro r. 2022
(příloha č. 2)
hlasování:
4 pro
návrh byl schválen
4) Výbor sekce VT schválil návrh rozpočtu sekce VT ČSK
(příloha č. 3)
hlasování:
4 pro

návrh byl schválen

5) Výbor sekce VT projednal organizaci závodů ČPV Hamerský potok a Hameráček a
konstatoval, že tyto závody byly uspořádány v souladu s pravidly a se směrnicí.
6) Různé
Výbor sekce VT ČSK projednal přípravu valné hromady sekce VT ČSK, mj. jednací
řád a volební řád. J.Mrkos prověří možnost pořízení poukázek pro vyhlášení výsledků
ČPV (Rock Point)
J. Hodic ukončil schůzi v 18:30 hod.
Ing. Jiří Hodic
Předseda SVT ČSK
Příloha:

1)
2)
3)

Návrh programu valné hromady sekce VT ČSK
Návrh priorit sekce VT ČSK pro r. 2022
Návrh rozpočtu sekce VT ČSK na r. 2022

1) Návrh programu VH sekce VT ČSK

Volba:

mandátové komise
návrhové komise
volební komise

Schválení jednacího řádu
Schválení volebního řádu
Zpráva o činnosti výboru ČSK-VT
Zpráva o hospodaření výboru ČSK-VT
Zpráva revizní komise
Priority ČSK-VT pro činnost a hospodaření ČSK-VT
Rozpočet na r. 2022 ČSK-VT
Zpráva mandátové komise
Volba delegátů a náhradníků na konferenci ČSK v r. 2022
Volba výboru sekce VT
Diskuse, různé
Závěr

2)

Návrh priorit ČSK – sekce vodní turistiky pro r. 2022
- zajištění Českého poháru vodáků r. 2022
- podpora a organizace školení instruktorů VT a seminářů bezpečnosti a záchrany ve
vodní turistice
- organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží
- ostatní akce pořádané oddíly, rozvoj, podpora a propagace vodní turistiky
- bezpečnostní opatření na vodních dílech a stavbách, prevence
- projekt Suché jezy
- zajištění příjmové stránky rozpočtu, získávání dotací pro činnost a vybavení
- podpora celostátní soutěže Český pohár v eskymování
- vydání kalendáře akcí vodní turistiky pro r. 2022
- aktivně spolupracovat s Asociacíí vodní turistiky a ostatními subjekty v oblasti vodní
turistiky
- hájení zájmů VT v národních parcích
- uspořádání Kanufestu

Schváleno valnou hromadou sekce vodní turistiky dne xx.xx.2021

výbor sekce VT ČSK

3) Návrh rozpočtu ČSK - VT na rok 2022
PŘÍJMY
dotace NSA
převod zůstatku z r. 2022
členské příspěvky
úroky
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
zajištění Českého poháru vodáků r. 2022
školení instruktorů, semináře bezpečnosti a záchrany
organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží
ostatní akce regionálního významu pořádané oddíly
bezpečnostní opatření, prevence, projekt „Suché jezy“
podpora Českého poháru v eskymování
údržba SW výsledky ČPV
členská schůze
odměny oddílům ČPV
cestovné
vyhlášení výsledků ČPV
Kanufest 2022

VÝDAJE CELKEM
REZERVA
VÝDAJE + REZERVA

900 000 Kč
838 000 Kč
30 000 Kč
4 000 Kč
1 772 000 Kč

465 000 Kč
35 000 Kč
100 000 Kč
110 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
50 000 Kč
35 000 Kč

935 000 Kč
837 000 Kč
1 772 000 Kč

Podmínky hospodaření s rozpočtem
Dotace budou oddílům přidělovány pouze z dotací Národní sportovní agentury (NSA) a při splnění podmínek stanovených NSA.
Podmínkou je zaplacení členských příspěvků do 31. 3. 2022. Podmínkou je splnění všech zákonných povinností (uveřejnění listin apod.).
Podmínkou poskytnutí dotací pořadatelům akcí je uvedení akce v Kalendáři Sekce vodní turistiky ČSK (ČPV do 28.2.2022), ostatní akce
nejpozději měsíc před konáním akce na webu padler.cz a raft.cz.
V případě neuskutečnění některého ze závodů ČPV, převedou se nevyčerpané finanční prostředky
přednostně na soutěž oddílů mládeže a regionální akce.
Schváleno Valnou hromadou sekce vodní turistiky ČSK dne xx.xx.2021

