USNESENÍ
Valné hromady č: XII
Asociace pro využití tepelných čerpadel,
konané dne 1. června 2012 v Humpolci.
Dle prezenční listiny bylo přítomno …47 zástupců z pozvaných členských firem AVTČ.
Valná hromada byla usnášeníschopná.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení - Slováček
Volba orgánů valné hromady: návrhová – Hanzal, Helebrant, Kučera
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Zpráva dozorčí rady
Zprávy vedoucích sekcí (vrtné a vzdělávací)
Plán práce na příští období
Různé
Diskuse
Usnesení

Valná hromada schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zprávu o hospodaření od poslední VH do 17. 5. 2012 (přednesla Dagmar Vaverková)
zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 17. 5. 2012 (přednesl
Pavel Kučera)
rozpočet AVTČ na rok 2012 a výhled na rok 2013 (přednesla Dagmar Vaverková)
schválení pracovního materiálu „Etický kodex montážních firem TČ „ (přednesl Vl. Hanzal)
Plán práce na r. 2012 (Josef Slováček)
Vydání informačních brožur pro provádění vrtů pro investory a správní orgány,
Předložené nové logo AVTČ – nový design

Valná hromada bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

úvodní zprávu předsedy správní rady - Josefa Slováčka
informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 74
Informaci o zpracovaných metodických materiálech pro navrhování vzduchových i zemních Tč,
zprávu vzdělávací sekce (přednesl Tomáš Straka
Zprávu komise o přidělování značky kvality EPHA „Q“.
Zpráva vrtné sekce - Cihelka
Vydání informačních brožur pro provádění vrtů pro investory a správní orgány,
Zpráva o stavu trhu s Tč ( přednesl Marek Bláha)
informace SZÚ o zkouškách Tč - p. Holomek

Diskuse:
1.
2.

Připomínky k seznamu Tč, které splňují tech. parametry a mají být uvedeny na stránkách AVTČ,
svolat společnou schůzku dodavatelů a výrobců Tč na 12. 6. 2012
Kodex montážních firem rozšířit na celou členskou základnu AVTČ

Valná hromada ukládá:
1.

Správní radě rozpracovat plán práce do jednotlivých komisí.
Termín do 30. 6. 2012.

2. Vytvořit pracovní komisi a zpracovat metodiku „ Certifikace montážních firem“
Termín: 2012
3. Dokončení Webu
Termín: 1. pololetí 2012
4. Svolat schůzku výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel, která se, uskuteční ve společnosti
Regulus s.r.o.
Termín: 12. 6. 2012

Zapsal: Hanzal

