Usnesení
Valné hromady Asociace pro využití tepelných čerpadel z.s.,
konané dne 31.května 2018 v Humpolci
1. Zahájení, schválení programu jednání.
Valnou hromadu řídil předseda asociace ing. Tomáš Straka a seznámil účastníky
s navrženým programem,
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba orgánu Valné hromady: zapisovatel a pracovní komise
3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plán na příští období
6. Různé, vystoupení hostů
7. Diskuse
8. Závěr valné hromady a usnesení
Program byl jednomyslně schválen
Dle presenční listiny bylo přítomno 28 zástupců z pozvaných členů a zástupců firem
AVTČ. Valná hromada je řádně svolána a je usnášeníschopná.
2. Volba orgánů valné hromady – zapisovatel Vl. Hanzal
Valná hromada zvolila pracovní komisi, která zastávala všechny funkce, t.j. mandátovou a
návrhovou ve složení komise: Vladislav Hanzal, Jiří Hvížďala a Oto Hanus.
Zapisovatelem byl navržen Vladislav Hanzal. Pracovní komise byla delegáty jednomyslně
schválena a navrženi kandidáti pověření přijali.
3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zprávu o hospodaření za rok 2017 a rozvahu pro rok 2018 přednesla
Valášková.
Delegáti VH AVTČ zprávy jednomyslně schválili.

Michaela

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 přednesl předseda ing.Josef Slováček.
Předsedající nechal hlasovat o zprávě dozorčí rady a delegáti VH zprávu schválili.
6. Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plánu na příští období
-

Informace o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 65
Zprávu vrtné sekce přednesl ing. arch. Pavel Cihelka
Zprávu strategické sekce přednesl ing. Václav Helebrant
Informaci o spolupráci s KOZE přednesl Štěpán Chalupa
Zprávu propagační sekce přednesl ing. Milan Poláček
Zprávu technické sekce přednesl Vladislav Hanzal dpt.
Zprávu vzdělávací sekce přednesl ing. Tomáš Straka
Zprávu zahraniční sekce přednesl ing.Jiří Hejčík

7. Různé
- potvrzení člena SR ing. Jiří Hvížďaly pro další období
- zprávu o výhledu na využití TČ a výhled budoucnosti provozu a instalací TČ
přednesl ing. Tomáš Straka

8.Diskuse
- Vystoupení zástupce zkušebny SZU Brno: Jankola Mario– SCOP, KEYMARK certifikáty
- ing. Slováček – připomínky ke vzdělávací technické sekci, KOZE – příspěvek
300 000,00Kč na činnost a spolupráci
- ing. Helebrant - konference
9. Valná hromada schvaluje :
Zprávu o hospodaření 2017
Zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 05/2018
Plány práce na r. 2017 ( dle sekcí )
Potvrzení ing. Jiřího Hvížďaly za člena SR
Schválena spolupráce s KOZE a příspěvek na její činnost ve výši 300 000,-Kč
pro rok 2018.

-

10.Valná hromada bere na vědomí :
-

Informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 65 členů
Informaci vedoucích jednotlivých sekcí o činnosti a plánu práce
Zprávu o řešení stížnosti na instalaci a provoz TČ– Mlékovice, přednesená
Ing. Hvížďalou

11.Valná hromada ukládá :
Projednat na nejbližší SR závěry dozorčí rady a přijmout opatření k řešení nálezu a
námětům Dozorčí rady
Projednat podněty z diskuse
Doplnit DR o dalšího člena

Zapsal: Vladislav Hanzal
V Humpolci dne 31..2018

