USNESENÍ
Valné hromady č IX
Asociace pro využití tepelných čerpadel,
konané dne 18. června 2008 v Hustopečích u Brna.
Dle prezenční listiny bylo přítomno 32 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.

Doplňující volba správní rady a dozorčí rady

7.

Zprávy vedoucích sekcí (vrtné a technické )

8.

Plán práce na příští období

9.

Diskuse

10. Usnesení
Valná hromada schvaluje :
1.

zprávu o hospodaření od poslední VH do 31.5.2008 (přednesla Ing. Vilma Chládková)

2.

zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 9.4.2008 (přednesl
Lubomír Indra)

3.

kooptace Marka Svačinky do správní rady

4.

odstoupení Lubomír Indry z dozorčí rady

5.

kooptaci Bohuslava Kopřivy do dozorčí rady.

6.

úpravu členských příspěvků pro rok 2009 podle metodiky navržené Ing. Markem Bláhou
(úprava je přílohou usnesení)

7.

rozpočet AVTČ na rok 2008 (přednesla Ing. Dagmar Vaverková)

8.

čestné členství Ing. Vilmě Chládkové

Valná hromada bere na vědomí :
9.

úvodní zprávu předsedy správní rady Ing Josefa Slováčka

10.

zprávu technické komise AVTČ (přednesl Vladislav Hanzal,dpt)

11.

informaci, že současný počet členů AVTČ je 63.

12.

zprávu vzdělávací sekce (přednesl Ing. Tomáš Straka)

13.

zprávu vrtné sekce (přednesl Ing. Pavel Cihelka)

14.

informaci o spolupráci AVTČ se sekcí TČ svazu chladící techniky. (přednesl Jiří.
Pokorný a Ing. Josef Slováček)

15.

informaci o řešených sporech, o jejich prověrkách a soudních posouzeních (přednesl Ing.
Marek Bláha)

16.

příspěvek o vývoji cen energií a jejich vliv na návratnost investice do TČ

17.

zprávu o způsobu certifikace montážních firem

18.

informaci firmy PZP o možnosti využít jejich zkušebny pro zkoušky TČ

19.

diskusi o uvádění parametru – topný faktor podle norem – jestli je možné nějaké
sjednocení uvádí se podle starých nebo podle nových norem ( odpověď – není žádná
páka na sjednocení hodnot, některé firmy raději uvádějí obojí hodnoty)

20.

apelaci na korektní jednání mezi členy AVTČ a nepomlouvání konkurence.

Valná hromada ukládá :
21.

Zapsal:

projednat návrh rozhodujících hlasů při zasedání valné hromady v závislosti na výši
členského příspěvku AVTČ.

B. Kopřiva

