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Zápis 
 z Výroční členské schůze České společnosti vodohospodářské ČSSI, z. s. 

ze dne 24. 3. 2022 v Českých Budějovicích 

 
Výroční členská schůze se konala v salonku restaurace HochSpalíček podle schváleného 
programu dle pozvánky, kterou obdrželi všichni přítomní. 

Výroční schůzi zahájila předsedkyně přivítáním přítomných členů a čestných hostů.  

Ing. Jiří Baloun, zvolený předsedou výročního jednání, se ujal řízení výročního jednání.  

Na výroční členské schůzi bylo na základě sdělení předsedkyně mandátové komise přítomno 
12 členů ČSVH tj. 19 % z celkového počtu 63 členů společnosti. 

Na návrh předsedy schůze byla zvolena:  

 mandátová komise: doc. Ing. Iva Čiháková, Ing. Jiří Kubeš, Ing. Pavel Peroutka      

 návrhová komise: Ing. Jiří Bezděka, Ing. Arch. Martin Malec, Ing. Miloslav Šír, CSc. 

 

Zprávu o činnosti ČSVH za uplynulé období roku 2021 přednesla Ing. Miloslava 
Melounová, předsedkyně ČSVH. Opatření vlády ČR proti šíření COV-19 ovlivnilo činnost 
celé společnosti i neuskutečnění plánovaných vzdělávacích akcí. Nepodařilo se naplnit ani 
cíle v oblasti vzdělávání ani v oblasti rozšíření členské základny. Z důvodu neplacení 
členských příspěvků za minimálně 3 roky navrhl výbor ČSVH ukončení členství 6 členům 
společnosti. Zároveň předsedkyně s potěšením informovala o rozšíření členské základny 
v roce 2022 a navrhla potvrzení členství nových 3 členů. 

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou VC Morava, BOVA, SCIENS se členové společnosti 
jako lektoři účastnili vzdělávacích akcí v oblasti vodovodů a kanalizací formou on-line a 
zajišťovali poradenskou činnost pro obce i ostatní veřejnost. Členové společnosti se podíleli 
na obsahové přípravě konference VODA 2020. 

ČSVH v roce 2021 vydala publikaci Vodohospodářský Bulletin 2021, který přinesl zajímavé 
příspěvky z oblasti vodního hospodářství. Zároveň se podílela na vydávání Zpravodaje pro 
členy ČSSI, ČKAIT a ČSVH. 

V závěru svého vystoupení Ing. Melounová poděkovala za vynikající spolupráci a významnou 
podporu činnosti ze strany Krajského úřadu jihočeského kraje, oblastní kanceláře ČKAIT, 
ČSSI, ČVUT, VUT a dalším společnostem podporující činnost společnosti.  

Zprávu revizní komise za uplynulé období přednesl Ing. Radek Mára, předseda revizní 
komise. Revizní komise konstatovala, že prověrkou hospodaření a činnosti ČSVH za rok 
2021 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

Plán činnosti na rok 2022 a návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 přednesla Ing. 
Miloslava Melounová. Činnost společnosti v roce 2022 se zaměří především na vzdělávací a 
poradenskou činnost a zajištění vydání Vodohospodářského Bulletinu 2022. Pro členy 
připravuje odbornou exkurzi na ČOV Bechyně.                       
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Informace o činnosti prezidia ČSSI podal prezident ČSSI Ing. Adam Vokurka, CSc., který 
se jednání účastnil. Seznámil přítomné s činností celého ČSSI, přípravou jednodenní 
konference VODA 2020 21. 6. 2022 jako ukončení celé akce. Informoval o uskutečnění 
odloženého sjezdu ČSSI dne 30. 4. 2022 v Praze, kde proběhnou volby do orgánů ČSSI. 
Připomněl nutnost aktualizace zvolených kandidátů na sjezd a předsedů revizních komisí. 

V diskusi dále vystoupil Ing. František Hladík, předseda OK ČKAIT Č. Budějovice a 
informoval přítomné o návrhu změn nového stavebního zákona, dále o činnosti ČKAIT v roce 
2021 i plánovaných akcích v roce 2022. Zhodnotil dobrou vzájemnou spolupráci s ČSSI a 
ČSVH. 

Ing. Karel Kocina, předseda OP ČSSI v Č. Budějovicích seznámil přítomné s činností 
pobočky a podal účastníkům informaci o uskutečněné soutěži PRESTA  2018-2020. Vyzval 
přítomné ke spolupráci na organizačním zajištěním dalšího ročníku PRESTY. 

Ing. Miloslav Šír, CSc. podal informaci o nových https://csvh.estranky.cz/   stránkách ČSVH 
a vyzval přítomné k poskytnutí námětů a příspěvků do Bulletinu 2022 i na stránky www.  

V diskusi dále vystoupili přítomní členové ČSVH s náměty na obsahové zajištění odborných 
seminářů, především navrženého semináře“ Tlakové kanalizace“ 

Po ukončení diskuse předseda návrhové komise Ing. Miloslav Šír, CSc. přečetl návrh 
usnesení doplněný o vznesené připomínky.  

Usnesení bylo schváleno většinou z přítomných členů. 

Výroční členská schůze byla ukončena v 17 hod. Přítomní obdrželi Vodohospodářský 
bulletin 2021. 

 

Zapsala: Ing. Miloslava Melounová                                                        

Kontroloval: Ing. Miloslav Šír 

 

8. 4. 2022 

 

Přílohy:  

 zpráva revizní komise 

 usnesení 


