
ASOCIACE NÁHRADNÍ VÝCHOVY 
Lublaňská 1724/33, 120 00 Praha 2 

IČ: 47610328 

 

 
 

Zápis z jednání Valné hromady ANV 
 

 

 

Termín: 07. 11. 2019, v 18:00 hodin  

 

Místo konání: hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 

1. a)  Zahájení  – M. Picek  

      b)  Přítomno 38 členů ANV ze 70, valná hromada 2019 je usnášeníschopná  

      c)  Schválení programu – VS schvaluje navržený program 

d) Volba zapisovatelky – VH schvaluje: zapisovatelka O.Vernerová 

e) Volba návrhové komise – VH schvaluje členy návrhové komise: J. Košíček, J.  

     Smolka, I. Kašpařík 

f)Volba ověřovatelů zápisu - VH schvaluje  ověřovatele: M. Picek, M. Opravil 

 

2. a)  Zpráva o činnosti ANV za období 2019  – M. Picek – VH schvaluje  

     zprávu o činnosti za uplynulé období  

b)  Návrh okruhů činnosti pro roky 2018 – 2022 – M. Picek – VH schvaluje 

      c)  Předseda ANV přednesl poděkování L. Ševčíkovi za jeho dlouholetou práci pro  

           ANV 

 

3. Zpráva o hospodaření za období 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 – L. Ševčík - VH 

schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období a navržený rozpočet 2020 

 

4. Zpráva revizní komise ANV – P. Vítkovský; předseda RK navrhl, aby členové 

výkonného výboru dostali odměnu za svou práci pro ANV - VH bere na vědomí 

zprávu revizní komise a VH ukládá R ANV stanovit odměny pro členy VV 

 

5. Různé 

a) návrh na jednorázovou odměnu pro hospodáře ANV L. Ševčíka za organizaci všech  

   dosud pořádaných workshopů – po proběhlé diskusi ve výši 25 000 Kč – VH  

   schvaluje jednorázovou odměnu pro L. Ševčíka 

b) diskuse – funkce diagnostických ústavů jako záchytných pracovišť, odměňování   

    ředitelů v zařízeních, spolupráce s MŠMT 

c) role ANV v připravovaných legislativních materiálech (novela 109/2002 Sb.,  

    personální standardy) 

d) žádost ředitelky DÚ Lublaňská o změnu adresy sídla ANV – VH změnu sídla  

    neschvaluje 

 

 



6. Usnesení 

Návrhová komise předkládá toto usnesení: 

 

1. VH schvaluje  

a) program valné hromady – viz pozvánka 

b) členy návrhové komise, zapisovatelku, ověřovatele zápisu – viz zápis VH 

c) zprávu o činnosti za uplynulé období – viz příloha  

d) okruhy činností na období 2018 – 2022 – viz příloha 

e) zprávu o hospodaření za uplynulé období 

f) navržený rozpočet pro rok 2020 

g) jednorázovou odměnu pro hospodáře ANV L. Ševčíka ve výši 25 000 Kč 

h) přednesené usnesení  

 

2.   VH neschvaluje změnu sídla ANV 

 

3.   VH bere na vědomí 

a) usnášení schopnost valné hromady  

b) zprávu revizní komise 

 

4.   VH ukládá Radě ANV 

a) stanovit výši odměny pro členy výkonného výboru 

 

          VH jednohlasně návrh usnesení schválila 

 

 

 

Zapsala:  Olga Vernerová 

Ověřil:  Miloš Picek, Milan Opravil 


