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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 z 8. zasedání výboru CzWA konaného ve čtvrtek 22. 9. 2011 v Brně

Přítomni:
Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté

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

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienální konference VODA 2011
Odborné skupiny
Korporativní členství
Dotační možnosti
Stav CzWA
Web
Finance CzWA
Různé
Dokumentace CzWA

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.

1

Bienální konference VODA 2011

-

Ing. Langer seznámil výbor s průběhem příprav konference. V Kongresovém centru
Lázeňská Kolonáda se bude využívat velký přednáškový sál, výstavní sál a restaurace.
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-

V přednáškovém sálu budou probíhat přednášky a odborné sekce po celou dobu
konference. V restauraci a v Kongresovém sálu Hotelu Bellevue – Tlapák budou probíhat
odpolední a dopolední odborné sekce. Ve výstavním sále budou vystaveny odborné
postery, bude zde občerstvení pro účastníky konference po oba dny a proběhne zde také
společenský večer s hudbou. Vystavující firmy zde budou mít každá svůj stolek se
židlemi. Vystavujících firem se přihlásilo 12. Druhý den večer proběhne v restauraci
řízená ochutnávka vín. Grafické zpracování prezentačních materiálů konference a
konferenční techniku zajistí ENERGIE AG Bohemia s.r.o. za to, že 5 zaměstnanců bude
mít vstup na konferenci zdarma a firma bude prezentována jako hlavní sponzor.
Prof. Wanner seznámil výbor s programem konference. Program až na drobné změny
zůstává nezměněn od toho, jak byl sestaven do druhého cirkuláře. Přišlo mnoho dobrých
příspěvků od zájemců o přednášku nebo o odborný poster, takže bylo možné vybrat ty
nejlepší příspěvky a sestavit z nich opravdu kvalitní program.
Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu předsedy CzWA pro posterová sdělení v oblasti
Aplikovaná věda, technologie a inženýrství a Výzkum a vývoj. Diplomy zajistí
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., budou připraveny k dopsání jmen vítězů a před
předáním se zataví do laminovací folie.
Exkurze – okruh 1 – odjezd lázeňským vláčkem na Úpravnu vody v Poděbradech
okruh 2 – odchod pěšky od Kongresového centra na zdymadlo a historickou
Vodní elektrárnu na Labi a potom návštěva skláren Crystal Bohemia
Sborník přednášek bude spojený s posterovými sděleními do jedné knihy. Sborník bude
vydán i na CD. Editory sborníku budou Ing. Gómez, Ing. Dvořák a prof. Wanner, který
doplní do sborníku předmluvu. V předmluvě bude uvedeno, že za správnost si
zodpovídají sami autoři. Sborník bude mít přidělený ISBN a bude vydán v počtu 250
kusů. Za zpracování sborníku bude zaplaceno Ing. Dvořákovi a Ing. Gómezovi.
Parkování je zajištěno u hotelů pro ubytované a ostatní účastníci konference využijí
parkoviště ve městě.
V úterý 18. 10. 2011 večer proběhne společná večeře organizátorů konference a hostů
Výbor byl seznámen s předběžným rozpočtem konference.
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Odborné skupiny

-

každá skupina si vytvoří vlastní banner, který by mohl být vystaven na každé akci
pořádané CzWA nebo OS. OS REP už svůj banner má.
Vedoucí OS – osloví své členy, aby se pokusili získat další účastníky na konferenci
OS Vodárenství – 26. 10. 2011 proběhne první setkání OS, bylo odsouhlaseno, že
občerstvení bude hrazeno z peněz CzWA. Další schůzka proběhne během konference
VODA 2011 v Poděbradech

3

Korporativní členství

-

Propagovat korporativní členy přes zasíťování webu – Ing. Plotěný
Katalog firem ve spolupráci s Vodním hospodářstvím vychází finančně nevýhodně

-

-

-

-
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Dotační možnosti

-

Výzva „52“ – probíhá realizace, ke konci července byla odevzdána 1. Monitorovací
zpráva
Výzva „36“ – probíhá jednání s korporativními členy o zájmu do zapojení do této výzvy
Norské fondy – Ing. Srb navštívil Technologické centrum AV, kde se setkal s jejich
poradcem pro Norské fondy. V současné době sice žádná výzva vyhlášena není, ale bylo
by vhodné připravit si téma, které bychom při výzvě využili, např. životní prostředí,
změna klimatu, apod. Je nutné mít partnera z Norska, Dánska nebo Islandu. S výběrem
by nám TC AV pomohlo. Plnění těchto fondů bývá z 85%, zbytek lze doložit majetkem.
Ze zahraničních fondů je to relativně jednoduché administrovat. Plnění je z 85%, zbytek
lze doložit majetkově. Poradce TC AV navrhoval zapojit se i do větších projektů, kde
bychom byli partnery pro jiné země a společnosti. TC AV nám vytvoří seznam vhodných
grantových titulů, které by byly pro asociaci využitelné (státní i mezinárodní).
Informace o CzWA by mohly být vyvěšeny na webu TC AV, kde by si nás mohl najít
potencionální partner na spolupráci v projektech.

-

-
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Stav CzWA

-

IWA – zatím nedořešena fakturace členského příspěvku CzWA.
Prof. Wanner obdržel členství IWA „Fellow“ - obdrží pouze vybraní členové IWA,
navrhují odborné skupiny IWA. Informaci o tomto členství dát na web a do Vodního
hospodářství s krátkým textem.
Letos v září proběhla konference IWA v Budapešti. Výbor IWA vybral pro pořádání této
konference v roce 2015 Českou republiku. IWA bude spolupracovat na pořádání
konference s CzWA a VŠCHT.
Konference IWA v Bruselu – možnost poslat zástupce ČR na tuto konferenci zdarma.
Prof. Wanner navrhl jako zástupce ČR Dr. Punčocháře.
EWA – pořádá setkání členů v Bruselu při konferenci IWA.
MŽP – při změně vedení se asociace ztratila z databáze MŽP, proto CzWA nebyla
zařazena do jednání o legislativě v oblasti vodního hospodářství. Využít právní
odborníky, kteří by mohli pracovat v této oblasti. Oslovovat nižší úředníky, ti dají zprávu
ředitelům odborů.
MZE – zůstává nezměněno
SFŽP – zůstává nezměněno
SOVAK – spolupráce zatím nenavázána, k problematice CE se ing. Plotěnému nikdo
neozval.
OWAV – pan prof. Wanner obdržel návrh memoranda z rakouské strany, v současné
době se překládá.
Slovenský komitét IWA – prof. Wanner vytvoří memorandum dle OWAV
IFAT – pronájem stánku je pro CzWA finančně nevýhodný, proto se CzWA výstavy
nezúčastní. CzWA obdrží 250 volných lístků.
Vietnam – na čištění odpadních vod získá finance z evropské banky. Projekt bude mít 3
části. CzWA by mohla spolupracovat s ČZU v Praze na vyškolení vietnamských školitelů
a vytipování vhodných technologií pro použití ve Vietnamu. Měli bychom zavčas
zhodnotit možnosti a začít pracovat na nabídce školení. ČZU koordinuje jednání

-

-
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-

-

k projektu. Do komise za CzWA byli navrhnuti byli tito odborníci: Dr. Růžičková, Dr.
Holba, Ing. Plotěný, prof. Wanner – zajedou na ČZU a projednají možnosti spolupráce.
Spolupráce s úřady – připravit návrhy do příštího výboru. Semináře a konference
bychom měli připravovat dle současné problematiky, aby účastníci dostali odpověď na
otázky, které je trápí. Měli bychom se opřít o ministerstva, povodí, inspekce životního
prostředí, vodoprávní úřady, začít s nimi více spolupracovat. Proniknout a zúčastňovat se
vodoprávních řízení. Společné domluvy provozovatelů a obcí návrh doc. Maršálka
(telekonference).
MPO - začíná s CzWA aktivně spolupracovat. Proběhlo setkání ohledně spolupráce
s Bulharskem. Ing. Plotěný, který se setkání za CzWA zúčastnil, navrhl školení čištění
odpadních vod z nemocnic.
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WEB

-

Doplnit podmínky členství na základě stanov a organizačního řádu

7

Finance

-

RNDr. Česalová seznámila výbor s financemi CzWA předběžně do konce roku. Dle
přehledu vychází zisk asociace 400 tis. Kč.
Bylo odsouhlaseno zakoupení dalšího vybavení sekretariátu – nábytek a sedačka do
zasedací místnosti, vysavač.
Do příštího výboru prokonzultovat finance do konce roku s paní Bednaříkovou.
Vodní hospodářství s.r.o. zaslalo podíl CzWA za rok 2010 v částce 49 tis. Kč.

8

Různé

-

Inzerce v kalendáři SOVAK - byl odsouhlasen a vybrán inzerát k 20. výročí vzniku
CzWA
Upomínkový předmět k 20. výročí vzniku asociace - na konferenci se proberou návrhy
členů výboru
Je nutné dořešit anglické informace o CzWA (web, brožurka…) – Dr. Kabelková
WATENVI – vystavovatelů i návštěvníků ubývá, proto bylo rozhodnuto, že výstava bude
probíhat po dvou letech

-

9

Dokumentace CzWA

Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert
Ing. Želmíra Macková, MBA

Člen

Studující
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Korporativní členství - přijetí
BONNEL Technologie s.r.o.
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Ing. Dana Dominová (293)
Ing. Petr Fuks, CSc. (56)
Příští výbor se bude konat v polovině listopadu, v rámci konference VODA 2011 proběhne
setkání členů výboru.
V Brně, dne 22. 9. 2011
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

