USNESENÍ
Valné hromady č X
Asociace pro využití tepelných čerpadel,
konané dne 6. října 2009 ve Vilanci u Jihlavy.
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.

Diskuse

9.

Usnesení

Valná hromada schvaluje :
1.

zprávu o hospodaření od poslední VH do 6.10.2009 (přednesla Ing. Dagmar Vaverková)

2.

zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 3.2.2009 (přednesl
BC. Josef Lancoš)

3.

kooptaci Ing Václava Helebranta a Lucie Kábrtová do správní rady

4.

kooptaci Ing. Vladimíra Procházky do dozorčí rady.

5.

rozpočet AVTČ na rok 2009 a výhled na rok 2010 (přednesla Ing. Dagmar Vaverková)

6.

postup při schválení Etického kodexu výrobců a dovozců TČ a dává mandát pracovní
komisi ke jeho schválení.

Valná hromada bere na vědomí :
7.

úvodní zprávu předsedy správní rady Ing Josefa Slováčka

8.

zprávu technické komise AVTČ (přednesl Ing Josef Slováček,)

9.

informaci, že současný počet členů AVTČ je 65.

10.

zprávu vzdělávací sekce (přednesl Ing. Tomáš Straka)

11.

zprávu vrtné sekce (přednesl Ing. Pavel Cihelka)

12.

informaci o aktivním působení AVTČ na vývoj podmínek MŽP v přidělování dotací na
TČ. (přednesl Ing. Marek Bláha)

13.

informaci o spolupráci AVTČ se SFŽP a poradenské činnosti pro tento fond pro oblast
databáze SVT „zelená úsporám“ (přednesl Ing. Marek Bláha)

14.

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

15.

diskusi – Ing. Šourek ČVUT podal informaci o konferenci „Alternativní zdroje energie
2010“, která se bude konat v červnu v Kroměříži

Valná hromada ukládá :
16.

Nová správní rada zpracuje plán práce jednotlivých komisí a zveřejní ho na webu.
Termín do 30.11.2009.

17.

Vytvořit pracovní komisi ze všech výrobců a dovozců TČ organizovaných v AVTČ,
která dopracuje návrh kodexu zapracuje připomínky a schválí 3/5 většinou konečné
znění. Toto znění bude uveřejněno na webu.

Zapsal:

Ing. Vladimír Procházka

