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ASOCIACE PRO VODU ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel. 543 235 303
fax. 543 255 020
GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis ze 7. zasedání výboru CzWA konaného v úterý 7.6.2011 v
Poděbradech

Přítomni:
Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté

Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek PhD., Ing. Langer, RNDr. Česalová, Ing. Srb,
Ing. Stránský Ph.D., prof. Ing. Wanner DrSc., Dr. Kabelková, Doc. Malá, Ph.D.
Ing. Hartig, CSc., Ing. Lánský, Ph.D.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Práce s korporativními členy
2. Vodní hospodářství
3. Bienální konference VODA 2011
4. Dotační možnosti
5. Stav CzWA
6. WATENVI
7. Web
8. Výroční zpráva CzWA
9. Finance CzWA
10. Různé

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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1

Práce s korporativními členy

-

19. 4. 2011 proběhl v Praze každoroční seminář pro KČ, účastníci byli spokojeni
s programem i přednáškami.
Další seminář pro KČ musí proběhnout nejpozději do konce března 2012
Je nutné oslovit KČ, jakou by měli představu o další spolupráci s CzWA
Jedna z možností se jeví např. Katalog firem – vznikl by seskládáním jednotlivých
katalogových listů, které by byly volně vloženy do Vodního hospodářství. Obsahovaly by
informace o firmě, kontakty, čím se zabývá, apod.. Tato otázka byla předběžně
projednána na WATENVI jak s firmami, tak s p. Dragounem. Další postup projedná
jednak místopředseda na valné hromadě VH.
Příhraniční firemní setkání KČ s firmami z Německa, Rakouska a popř. Slovenska,
možnost spolupráce na setkání projedná prof. Wanner s DWA a OWAV.

-

-
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Vodní hospodářství

-

Valné hromady VH se zúčastní za CzWA Dr. Stránský
VH vlastní eurový účet na Slovensku, kam odcházejí platby za inzerci a předplatné.
Výbor odsouhlasil převést eura na koruny.
Redakční rada VH nefunguje. Členové se ze schůzek RR neustále omlouvají.
Bylo navrhnuto, aby se RR svolávala pouze jednou za rok, pravidelně by se scházeli
pouze editoři. Editoři by byli rozděleni podle témat ve Vodním hospodářství.
RR Listů CzWA - každá OS delegovala svého člena do redakční rady. Budou se scházet
jednou za rok. Každé číslo Listů CzWA má na starosti jeden člen RR.
V příloze zápisu je redakční plán do března 2012 i s odpovědnými osobami.
Bylo zažádáno o vstup do databáze SCOPUS, prozatím přišla odpověď, že pro nadbytek
žádostí nebyly schopni naši žádost dořešit.

-

3

Bienální konference VODA 2011

-

Prof. Wanner požádal spřátelené organizace o uveřejnění 1. cirkuláře VODA 2011 na
jejich webových stránkách.
Přednášky na plenární dopoledne 1. den konference – Výhled ve vodovodech a
kanalizacích na nadcházejících 10 let – Dr. Punčochář, Zhodnocení prvního cyklu a
návrh druhého cyklu plánování v oblasti vod - Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy), Odpadní
vody, odstraňování nutrientů, možnosti přínosu z OV – prof. Wanner.
Oslovení velkých společností v oblasti VH s žádostí o sponzorský dar na konferenci
Zajistit pronájem sálu na druhý večer, řízená degustace vína
Zjistit možnost pronájmu golfového hřiště, případně školy golfu, ceny exkurze ve
sklárnách a vodní elektrárně.
Posterová sekce – na konferenci proběhne soutěž o nejlepší posterové sdělení.
Městské vody – konkurent bienální konference VODA? Konkurence je možná hlavně ve
výstavě firem. Sama konference je zaměřena na technologie, takže se tematicky nekříží

-

-

3(5)
s naší konferencí. Pokud by se postupně snižoval zájem účastníků na konferenci Městské
vody, doc. Hlavínek by začal uvažovat o dvouletém cyklu.

4

Dotační možnosti

-

Výzva „52“ – od května začala probíhat školení v rámci dotačního projektu.
Výzva „36“ – informace obdrží předseda během léta až podzimu 2011
Norské fondy – možnost získání dotace z těchto fondů, případně jiných prověří ing. Srb
v Technologickém centru AV.

5

Stav CzWA

-

IWA – měli bychom zaslat návrh na prezidenta IWA k vyhlášeným volbám.
Konference IWA v Bruselu – možnost poslat zástupce ČR na tuto konferenci zdarma.
Uveřejnit na našem webu. Prof. Wanner navrhl Dr. Punčocháře.
MŽP – setkání prof. Wannera s ministrem proběhne 10. 6. MŽP je ochotno
spolupracovat na NV 23 (zpracování metodiky). Paní Šmídková bude kontaktovat paní
Klimešovou na MŽP ohledně aktualizace kontaktní e-mailové adresy CzWA.
MZE – zůstává nezměněno
SFŽP – zůstává nezměněno
SOVAK – Dr. Krňávek se sešel s Ing. Melounovou na WATENVI 2011. Výsledkem
jednání je, že SOVAK s CzWA vytvoří dvě společné komise. První komise se bude
zabývat řešením dešťových vod a zastřeší ji SOVAK, zástupcem z CzWA bude Dr.
Stránský. Druhá komise se bude zabývat Metodikou k domovním čistírnám (CE) a
zastřeší ji CzWA, vedoucím bude Ing. Plotěný. Výbor odsouhlasil pokračování
v jednáních o další možné spolupráci. Dohoda zatím není ve výhledu a nemůžeme počítat
ani s podporou SOVAKU na našich konferencích a seminářích.
Slovenský komitét IWA – na WATENVI 2011 proběhlo setkání Dr. Krňávka s prof.
Krišem. Bylo dohodnuto memorandum, které připraví Prof. Wanner a odešle jeho návrh
prof. Krišovi. Je potřeba navrhnout termín a místo, kde by mohlo dojít k setkání a
podpisu.
OWAV – prof. Wanner s Dr. Kabelkovou připraví návrh memoranda ve stejném znění
jako s DWA. Podpis by se uskutečnil na IFAT. V memorandu by se měla objevit zmínka
o spolupráci na dotačních projektech.
IFAT – prof. Wanner požádá o 250 volných lístků a projedná možnost pronájmu stánku
na IFAT (uveřejnění loga CzWA, banneru a letáčků).
Vietnam – zaštítit odborné školení v oblasti odpadních vod ze zdravotnictví pro Vietnam.
Spolupráce mezi Státním zdravotním ústavem, Česko-vietnamskou hospodářskou
komorou a CzWA.

-

-

-
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WATENVI
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-

Doprovodný program WATENVI 2011proběhl ve čtvrtek 26. 5. od 10 do 15 hodin na
téma Dešťové vody, účast zájemců byla menší, asi 15 lidí. Dr. Stránský osobně
poděkoval Ing. Melounové za možnost zúčastnit se doprovodného programu.
Stánek – společně s CzWA vystavovali tito korporativní členové: PURITY CONTROL
s.r.o., PREFA KOMPOZITY a.s., QH Servis s.r.o. a VTA Enginnering & Umwelttechnik
s.r.o.

7

WEB

-

-

Nové webové stránky CzWA budou spuštěny do konce srpna 2011, je potřeba ještě
doplnit „Historii CzWA“ – připraví prof. Wanner. Naskenované dohody s AČE SR a
DWA a sepsaný archiv knihovny CzWA odešle pí. Šmídková.
3 odborné skupiny nemají stále aktivní webové stránky (OUÚ má web připravený ke
spuštění)
Vložné na konferenci IWA v Bruselu bude uveřejněno na našem webu v aktualitách.

8

Výroční zpráva CzWA

-

Výroční zpráva byla připravena k distribuci na valné hromadě. Zpráva o činnosti OS REP
je vložena pouze jako volný list, protože nebyly včas vyřešeny podklady do VZ před
tiskem. V elektronické podobě bude VR opravena a odeslána členům CzWA se zápisem
z valné hromady.
Členové výboru sestaví a odešlou na sekretariát seznam organizací, kam by bylo vhodné
výroční zprávu zaslat

-

-

9

Finance

RNDr. Česalová připraví na příští výbor předběžný rozpočet do konce roku 2011
Členské příspěvky – u individuálních členů - částka zvýšena na 950,- Kč a bude jednotná pro
členy a členy experty. Příspěvky za studentské členství, členství důchodců a žen na MD
zůstávají nezměněny. Korporativní členové budou přijímáni k prvnímu dni v následujícím
čtvrtletí, podle toho bude také vypočítán členský příspěvek: v I. čtvrtletí – 12.000,- Kč, II.
čtvrtletí 9.000,- Kč, III. čtvrtletí 6.000,- Kč, IV. čtvrtletí 3.000,-Kč.
10 Různé
Zlaté stránky – vzhledem k zpoplatnění zápisu ve zlatých stránkách bylo odsouhlaseno
výborem zápis zrušit.
Odborná skupina Pitná voda – Dr. Fiala se pokusí opět oslovit členy CzWA k založení OS
Pitná voda. Korporativní členové by mohli podpořit vznik OS PV tím, že napíší krátké
informace o své činnosti v této oblasti.
Ing. Valdman pracuje na Ministerstvu školství.
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11 Dokumentace CzWA
Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert

Člen

Studující

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
(422)
Korporativní členství - přijetí
EKONA s.r.o. (972)
SMP CZ, a.s. (971)
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství

Příští výbor se bude konat v první polovině září.
V Poděbradech, dne 7. 6. 2011
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

