USNESENÍ
Valné hromady č: XI
Asociace pro využití tepelných čerpadel,
konané dne 4. května 2011 na Skalce u Kyjova
Dle prezenční listiny bylo přítomno 34 zástupců z pozvaných členských firem AVTČ.
Valná hromada byla usnášeníschopná.
Program:
1.

Zahájení

2.

Volba orgánů valné hromady

3.

Zpráva o činnosti

4.

Zpráva o hospodaření

5.

Zpráva dozorčí rady

6.

Zprávy vedoucích sekcí (vrtné a technické a vzdělávací )

7.

Plán práce na příští období

8.

Různé

9.

Diskuse

10. Usnesení
Valná hromada schvaluje:
1.

zprávu o hospodaření od poslední VH do 30. 4. 2011 (přednesla Ing. Dagmar
Vaverková)

2.

zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 7. 10. 2010
(přednesl Bc. Josef Lancoš)

3.

Kooptaci do správní rady Ing. Iva Novohradského za Lucie Kábrtovou.

4.

rozpočet AVTČ na rok 2011 a výhled na rok 2012 (přednesla Ing. Dagmar
Vaverková)

5.

schválení „Etického kodexu výrobců a dovozců TČ „ (přednesl Ing. Marek Bláha)

6.

Plán práce na r. 2011 (Ing. Josef Slováček)
(Dodržování schváleného kodexu, zpracovat kodex montážních firem, zavedení
rozšiřovaní značky kvality „ Q“, vydání metodickým pokynů pro navrhování
tepelných čerpadel. Vydání informačních brožur pro provádění vrtů pro investory a
správní orgány)

Valná hromada bere na vědomí:
1.

úvodní zprávu předsedy správní rady Ing Josefa Slováčka

2.

informaci o stavu členské základny, současný počet členů AVTČ je 68.

3.

zprávu technické komise AVTČ (přednesl Vladislav Hanzal dpt,)

4.

zprávu vzdělávací sekce (přednesl Ing. Pavel Kučera)

5.

Zprávu komise o přidělování značky kvality EPHA „Q“.

6.

zprávu vrtné sekce (přednesl Ing. Arch. Pavel Cihelka)

7.

informaci o aktuálním stavu legislativy v provádění vrtů pro tepelná čerpadla a
prognóza vývoje (přednesl RNDr. Svatopluk Šeda)

Diskuse:
1.

Zpráva o stavu trhu s tepelnými čerpadly (přednesl Ing. Marek Bláha)

2.

Řešení sporů při dodávkách a montáži tepelných čerpadel (přednesl Ing. Václav
Helebrant)

3.

Informace o současné situaci „ Zelená úsporám“ (přednesl Ing. Jan Stahl)

4.

Vystoupení zástupce MPO, vzájemná spolupráce v oblasti tepelných čerpadel
(přednesl Ing. Jan Pokorný)

Valná hromada ukládá:
1.

Nové správní radě zpracovat plán práce jednotlivých komisí.
Termín do 30. 5. 2011.

2.

Vytvořit pracovní komisi a zpracovat „ Kodex montážních firem TČ “
organizovaných v AVTČ,
Termín: 2011

Zapsal: Hanzal, dpt

