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ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel./fax 543 235 303
GSM 737 508 640
e-mail: ace@ace-cr.cz

Zápis z 15. zasedání výboru AČE ČR dne 22. 6. 2009
konaného na sekretariátu AČE ČR v Masné ul. v Brně

Přítomni:

Ing. Fialová, Ing. Krňávek PhD., Ing. Jedlička, Ing. Lánský PhD.,Ing. Novotná,
Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD., Ing. Soukup PhD, Prof. Ing. Wanner DrSc.

Omluveni:

Ing. Hartig CSc., Ing. Langer

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

Zápis z Valné hromady 2009
Stav přechodu na CzWA a další postup
Spolupráce s organizacemi a ministerstvy
Práce s členskou základnou
Situace časopisu VH
Hospodářské záležitosti
Různé

Jednání vedl Dr. Krňávek.
1 Zápis z Valné hromady 2009
Byl projednán zápis z valné hromady
2 Stav přechodu na CzWA další postup
Při projednávání návrhu byla řešena změna názvu a stanov. Název je Asociace pro vodu ČR CzWA. Je potřeba poslat na ministerstvo vnitra k registraci změnu názvu Asociace a stanov,
které byly již schválené valnou hromadou. K registraci je potřeba přiložit zápis z valné
hromady a 2x stanovy.
V souvislosti s tím, je potřeba
- nachystat všechny doklady, smlouvy účty apod., kde je potřeba změnit název.
- oznámit změnu a č.registrace všem organizacím, se kterými máme smlouvy:
korporativním členům, AČE SR, SOVAK
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DWA, ÖWAV, dořešit EWA, IWA (Wanner, Růžičková).
Dořešit dohodu s AČE SR. Dosud, kdo je členem AČE ČR, je taky členem AČE SR a
naopak, a mělo by se řešit pro CzWA.
Projednává se schůzka výborů ČR a SR. Termín: druhá polovina září.
EWA, IWA se vyřídí poštou, DWA bude mít v říjnu výroční zasedání, mohou se zúčastnit
2 členové z AČE, totéž by se mohlo udělat s ÖWAV, upravit smlouvu.
Je potřeba více spolupracovat s maďarskou asociací
obeslat společnosti Asociaci vodárenských expertů,ČSVTS, SVH ČR (ing. Nováček,
předseda Svazu vodního hospodářství není nakloněn CzWA)
napsat článek do Vodního hospodářství se stanovami
DWA má ročenku a zprávu o mezinárodních aktivitách, ÖWAV to má taky
SOVAK má ročenku o firmách poskytujících služby v oblasti provozování vodovodů a
kanalizací.
AČE mělo CD - zpráva o vodě v ČR
Spolupráce s organizacemi a ministerstvy
S MŽP je smlouva, s MZe prozatím není.
pro SFŽP se zpracovává posouzení ÚČOV Praha, ale smlouva ještě není. Očekává se
rámcová smlouva. Spolupráce na posudcích - ing. Vráblíková.
Na posouzení ÚČOV vznikla adhoc skupina, termín je do 10.7., elektronická verze
projekčního řešení není k dispozici. Koordinátor je prof. Wanner, posudek píše Dr. Batěk,
ing.Dušek, ing. Smažík.
Na Ministerstvu průmyslu vázne spolupráce. IFAT bude přes Czech Trade. Ministerstvo
bude přispívat jen na nové destinace. Ministerstvo nemá zájem o jinou spolupráci.
ČKAIT- má nové členění podle oborů, Brno je středisko pro vodu. Mají systém
vzdělávání, mohou si u AČE objednat přednášku, AČE ji udělá za peníze. ČKAIT si bude
průběžně dle potřeby objednávat přednášky u AČE
Práce s členskou základnou a OS
Adresy členů jsou komplet, pozvánky na VH dostali všichni podle seznamu, který
prověřila Dr. Růžičková
Je potřeba :
dát dohromady práci OS, hlavní podíl náplně OS je v normotvorné činnosti.
připravit rozšířený výbor a dořešit práci skupin.
dořešit propojení nově přihlášených na OS. Zájemci se hlásí vedoucím OS, nebo Ing.
Hartigovi jako místopředsedovi za OS ve výboru.
dát dohromady vedení OS s nejméně 3 členy-experty, mělo by mít člena, který garantuje
odbornost a někoho s organizačními schopnostmi).
Situace časopisu Vodní hospodářství
Proběhla valná hromada VH, plná moc nestačí, výbor AČE musí pověřit Dr.Krňávka
s ověřeným podpisem zástupce výboru (2x)
Účetnictví - valná hromada VH vykázala zisk, VH a rozhodla o jeho rozdělení (část
ponechat nerozdělený, část rozdělit mezi podílníky).
AČE by měla sestavit materiály s pravidly nakládání s finančními prostředky časopisu
VH. V současnosti vše závisí na jednateli, účetně nemáme nadpoloviční většinu, ale
rozhodovací právo máme (AČE má 31% + prof. Wanner 20% = 51 %).
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Opatření ve Vod. Hospodářství - pro příště se bude uvádět, že články, které nejsou
recenzovány redakční radou, vyjadřují pouze názor autora !
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Hospodářské záležitosti
Firma Lefit nezaplatila za posudek, je potřeba dořešit, když nezaplatí, musíme splnit
závazky vůči členům, kteří se na posudku podíleli.
Ing. Fialová byla požádána udělat rozvahu příjmů a výdajů AČE do konce roku 2009.
Pojistka - CzWA nebude do konce června, je potřeba udělat pojistku na AČE i na CzWA
dořešit výsledky inventarizace

-

7 Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert
Člen
-

(390)Bc.Jan Švejnoha. 4.4.74
OS městské ČOV, jan.svejnoha @siemens.com

Studující
-

Korporativní členství
(964) AQUA-styl -zástupce mgr. Hájková Hana
email:aqua-styl @ aqua-styl.cz, h.hajkova @ aqua-styl.cz
Ukončení členství
8

Různé

I. Jsme zástupci v IWA a plníme roli národního komitétu. IWA bude mít v Mexiku zasedání a
bude volit nového prezidenta. Obrací se na nás se žádostí, abychom podpořili volbu
presidenta. Podpoříme.
II. Cena Ardena a Locketta za rok 2009 byla udělena prof. Wannerovi skupinou
Activated Sludge Population Dynamics => CzWA vydá informační sdělení do Vodního
hospodářství. Mělo by být koncipováno tak, že bude obsahovat informaci, že CzWA je
zástupcem ČR v IWA, řekne se něco z historie ceny a pak, že za rok 2009 byla tato cena
udělena prof. Wannerovi.
III. ENVI – ještě jsou nedořešené věci. Máme dobrou pozici, 3 KČ byli na stánku, čtvrtý KČ na
poslední chvíli odvolal. Ekonomicky to vyšlo podle plánu, cca 35 tis. AČE, cca 20 tis.
firmy, kterým to bude vyfakturováno. Příští rok potřeba včas pohlídat, byl malý zájem,
uvažuje se, že možná chyběla reklama dopředu.
IV. Bienálka
-

jsou nedoplatky sponzorů, není vše vyúčtováno, jsou nejasnosti (např.Rossenwinkel)
chce vyúčtovat letenku, s čím původně nebylo počítáno), v červenci bude uzavírka

-

když nám sponzoři nezaplatí, EWA nedostane peníze hotově, ale 1000 EU, které se jim
propláceli z minulých konferencí, se použijí na cestu prof. Wannera na jednání EWA.
Zatím budou uloženy na účtu AČE

-

odměny pro studenty se měly účtovat na INGO !
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je potřeba udělat kopie všech faktur Ikarisu na AČE. Vychází jako minimální zisk pro
AČE 100. tis., pokud všichni sponzoři zaplatí.

-

Co dál s takovými konferencemi, to by se mělo projednat na příštím zasedání v září, kdo
je bude pořádat... OS by měly zaujmout stanoviska a pomoct s náplní (témata: řešení
nerovnoměrnosti zásobování vodou, povodně, výhledy obecně, nakládání s kaly v
budoucnosti….)

V. Webové stránky - zápisy za rok 2009 budou vyvěšeny, už jsou docela vyplněné stránky
(prázdné jsou záložky služby a členství), je potřeba doplnit stanovy, org.řád , kodex
VI. Byla provedena inventura, zápis a seznam položek je na sekretariátu

Termín a místo konání 16. schůze výboru AČE bude upřesněno – předpoklad
září 2009

V Brně 22.6. 2009

Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek

