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Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.

Výroční zpráva za rok 2015

Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.,
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce 10488

předkládá

Výroční zprávu za rok 2015

Obsah: 1. Zpráva o činnosti v r. 2015
2. Zpráva revizní komise
3. Zpráva o hospodaření v roce 2015 ověřená kontrolní komisí
4. Plán činnosti na r. 2016
5. Zápis z valné hromady
6. Usnesení z valné hromady

Výroční zpráva byla schválena výborem spolku ve složení:
Ing. Jaroslav Camplík, president
Bohunka Štěpánková, vicepresident
Michal Bárta, člen výboru
Jaroslav Červený, člen výboru
MVDr. František Dolejší, člen výboru
Jiří Malý, člen výboru
Václav Sedlický, člen výboru

Výroční zpráva bude zveřejněna na portálu justice www.justice.cz a na webových
stránkách spolku http://vltavan.cz.
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1. Zpráva o činnosti v roce 2015
Výbor se v roce 2015 soustředil na zapsání vltavanských spolků z Davle, Štěchovic a
Purkarce na regionální (krajské) seznamy nemateriálních statků tradiční lidové
kultury. To se podařilo u Vltavana Davle a Vltavana Štěchovice. Pokud jde o Vltavan
Purkarec, byla žádost podána. Vltavan v Praze řešil zápis samostatně a byl ze všech
spolků zapsán na prvním místě před baráčníky.
Delegace vltavanských spolků se pod vedením Vltavana Čechy zúčastnila Valné
hromady Mezinárodní vorařské asociace ve Valstagně v Itálii v červenci 2015 a uskutečnila pak výlet po Itálii.
Výbor Vltavana Čechy ve spolupráci s bratrem JUDr. Veselým provedl úpravu stanov
a registraci podle nového občanského zákoníku u Městského soudu v Praze.
Výbor Vltavana Čechy zahájil rovněž jednání s Národním ústavem lidové kultury,
který zastupuje dr. Ondrušová, a Ministerstvem kultury zastoupeným mgr. Skopovou
o možnosti zapsání spolků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky. Přihlášku bychom chtěli podat po zapsání Vltavana Purkarec do
Regionálního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského
kraje na přelomu let 2016 a 2017.
Vltavan Čechy uspořádal v červnu s ostatními spolky výlet na Kvildu s položením
věnce k desce u pramenů řeky Vltavy.
Zástupci Vltavana Čechy se rovněž zúčastnili oslav 150. výročí založení Pražské
paroplavební společnosti.
Výbor Vltavana Čechy se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně s výjimkou letních
prázdnin.

2. Zpráva dozorčí rady
Revizní komise ve složení Václav Hodr, František Nedbal, MVDr. Eduard Slanec,
Antonie Jelínková a Jan Smíšek konstatovala, že všechny účty jsou vedeny
v souladu s předpisy a řádně doloženy doklady. Doporučila valné hromadě zprávu
o hospodaření v roce 2015 schválit.
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3. Zpráva o hospodaření v roce 2015
Příjmy za rok 2015 celkem ................................... 298 801,65 Kč
Výdaje za rok 2015 celkem .................................. 291 905,30 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2015........................... 8136,35 Kč
PŘÍJMY:
Příjmy celkem ..................................................... 298 801,65 Kč
Členské příspěvky ................................................... 6 000,– Kč
Zájezd na valnou hromadu MVA (účast. poplatek)291 600,– Kč
Ostatní příjmy ............................................................ 1201,65 Kč
Tyto příjmy jsou určeny na provoz spolku a na financování akcí
spolkem pořádaných.
VÝDAJE :
Výdaje celkem ..................................................... 291 905,30 Kč
Provozní náklady...................................................... 2 220,– Kč
Zájezd na valnou hromadu MVA .......................... 286 200,– Kč
Příspěvky MVA ........................................................ 2 780,30 Kč
Náklady na vedení účtu............................................... 705,– Kč
K 31. 12. 2015 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu
skutečnému.
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4. Plán činnosti na rok 2016
1) Zúčastnit se Valné hromady MVA v Lenggries v červnu 2016.
2) Dokončit zápis spolku Vltavan Purkarec do Regionálního seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.
3) Podat žádost o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky.
4) Zúčastnit se oslav 145. výročí trvání spolku Vltavan v Praze 11. června 2016.
5) Uskutečnit jednání s Povodím Vltavy, s. p., o možné spolupráci.
6) Zvážit možnost stavby voru při příležitosti 120 let trvání spolku Vltavan pro Davli a
okolí v roce 2017.
7) Navázat spolupráci s Vyšší odbornou školou uměleckoprůmyslovou a střední
uměleckoprůmyslovou školou v Praze 3 a se Střední odbornou školou stavební a
zahradnickou v Praze 9.
8) Zpracovat vizi Vltavana Čechy a vltavanských spolků na funkční období 2017–
2020.
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5. Zápis z valné hromady, konané 7. dubna 2016 v Davli
Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil president Vltavana Čechy přivítáním přítomných. Seznámil
přítomné s programem Valné hromady. Program v příloze zápisu.
Prezident Vltavana Čechy br. Camplík obdržel dopis od emeritního prezidenta
MVA pana Àngela Porteta s kritikou nového vedení MVA. Nový prezident a výbor
neudělali zatím vůbec nic. Navrhuje svolat setkání nebo valnou hromadu na 20. 5.
Vyvolat regulérní volby a prezidentem zvolit protikandidáta stávajícího prezidenta
MVA pana Martina Sprenga (Německo). Àngel Portet z pracovních důvodů nepřijede
na Valnou hromadu MVA, která se bude konat v červnu.
Pokladní zpráva: BÚ 6779,66 Kč, hotovost 1066,– Kč.
Zpráva dozorčí rady – předseda br. Hodr: je nutné vystavovat pokladní doklady za
příjmy. Bude zjednána náprava. Hospodaření v pořádku.
Podle podkladů z valných hromad vltavanských spolků zvolen výbor a dozorčí
rada Vltavana Čechy.
Plán činnosti – nejbližší úkoly: Valná hromada MVA v Lenggries. Dokončit zápis
Vltavana Purkarec do Regionálního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Jihočeského kraje. Podat žádost o zápis do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky. Dotáhnout do konce jednání s Povodím
Vltavy. Zvážit možnost stavby voru při příležitosti 120. výročí založení spolku v Davli.
Navázat spolupráci s Vyšší odbornou školou uměleckoprůmyslovou a střední
uměleckoprů-myslovou školou v Praze 3 a se Střední odbornou školou stavební a
zahradnickou v Praze 9, eventuálně s dalšími podobnými zařízeními. Na tuto
spolupráci se pokusit získat grant. Z jednání s řediteli škol pozitivní reakce.
Na závěr bylo přijato usnesení z jednání valné hromady.

6. Usnesení ze zasedání valné hromady 7. 4. 2016.
Valná hromada byla svolána podle stanov spolku a v souladu se zákonem
89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 10 členů z celkového
počtu 12 členů a 1 čestný člen. Valná hromada byla usnášeníschopná.
Valná hromada konstatuje,
že usnesení VH z 13. 11. 2014 bylo splněno; usnesení mimořádné VH ze dne 2. 4.
2015 bylo splněno s výjimkou bodů 3.4 a 4.1; o těchto bodech jednala VH dnešního
dne.

Strana 6 z 7

Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.

Výroční zpráva za rok 2015

Valná hromada schvaluje
 zprávu o činnosti za období 2015–2016
 zaměření spolku a plán činnosti na období 2016–2017
Valná hromada zvolila z delegátů zvolených valnými hromadami vltavanských
spolků do orgánů Vltavana Čechy
 výbor ve složení:
prezident
br. Jaroslav Camplík – Vltavan pro Davli a okolí
viceprezident
ses. Bohunka Štěpánková – Vltavan v Praze
členové výboru br. František Dolejší – Vltavan pro Davli a okolí
br. Jaroslav Červený – Vltavan v Praze
br. Jiří Malý – pokladník – Vltavan pro Štěchovice a okolí
br. Michal Bárta – Vltavan Purkarec
br. Václav Sedlický – Vltavan Purkarec
 dozorčí radu ve složení:
předseda dozorčí rady br. Václav Hodr – Vltavan v Praze
členové rady
br. František Nedbal – Vltavan Purkarec
br. Eduard Slanec – Vltavan pro Davli a okolí
br. Jan Smíšek – Vltavan pro Štěchovice a okolí
ses. Antonie Jelínková – Vltavan pro Štěchovice a okolí
Praporečníky byli jmenováni br. Hanns Ortner a br. Josef Bílek – oba Vltavan pro
Davli a okolí
Čestným členem zůstává br. Jan Šlemr – Vltavan pro Davli a okolí
Valná hromada ukládá
výboru Vltavana Čechy zveřejnit na webových stránkách
 zprávu o činnosti za uplynulé období
 plán činnosti na období 2016–2017
 usnesení Valné hromady ze dne 7. 4. 2016
prezidentovi, výboru a dozorčí radě Vltavana Čechy zajistit plnění úkolů vyplývajících
z plánu činnosti na období 2016–2017.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Strana 7 z 7

